Tanóra Team Kft.
1191 Budapest, Fő utca 27. fsz. 2.
Szsz:

KÉPZÉSI SZERZŐDÉS
amelyet egyrészről:
Tanóra Team Kft.
Székhely: 1191 Budapest, Fő utca 27. fsz. 2., cégjegyzékszám: 01-09-936660, adószám: 22631981-1-43
Képviselő: Rochy Anna
a www.tanora.hu
domain név tulajdonosa, mint a képzést folytató társaság (továbbiakban, mint „Képző”), másrészről:
Cégnév:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Bankszámlaszám:

Telefonszám:

E-mail:

Résztvevő személy neve:
, a cég által delegált, mint a képzésben résztvevő személy (továbbiakban, mint: „Résztvevő”) kötöttek alulírott
helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1.
1.1.

A szerződés tárgya
A felek megállapodnak abban, hogy a Képző a jelen szerződés 2. pontjában részletesen meghatározott
tanfolyamot szervez, és biztosítja a Résztvevő részére a tanfolyamon való személyes részvétel lehetőségét
csoportos képzés keretében, a Résztvevő pedig köteles a képzés díját megfizetni a jelen szerződésben
szabályozott feltételek szerint.
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2.

A tanfolyam meghatározása

2.1.

A tanfolyam elnevezése: Esküvőszervező tanfolyam

2.2.

Tanfolyam kezdési időpontja: 2015. szeptember 6. (vasárnap)

2.3.

Tanfolyam befejezési időpontja: 2015. december 6. (A vizsga tervezett ideje: 2015. december 13.)

2.4.

A tanfolyam elméleti és gyakorlati oktatásból áll.

2.4.1. Elméleti órák: A Résztvevő a tanfolyam elméleti részét projectorral felszerelt tanteremben végezheti
el, melyhez a szükséges tananyagot a Képző biztosítja (90 x 45 perces tanóra).
2.4.2. Gyakorlati órák: A Résztvevő a tanfolyam gyakorlati részét számítógépekkel felszerelt tanteremben
végezheti el, melyhez a szükséges programokat és a tananyagot a Képző biztosítja (30 x 45 perces
tanóra).
2.4.3. A külső partnerekhez való látogatás lehetőségének időigénye az elméleti óraszámokba számíttatnak
bele. Az aznapra való elméleti anyag e-learning keretein belül, feldolgozható. A látogatások időpontjai
a tanfolyam ideje alatt alakulnak ki, a változtatás jogát fenntartjuk.
A tanfolyam elméleti oktatásának helyszíne: ?
A tanfolyam gyakorlati oktatásának helyszíne: ?
A tanfolyam keretében elsajátítandó ismeretek a személyes részvétellel és az elektronikus úton eljutatott
előadások révén (e-learning) biztosított.
2.5. A tanfolyam befejezésekor (a tanfolyam utolsó alkalmához képest 1 héten belül – a változtatás jogát a
hallgatókkal történő megállapodás alapján fenntartjuk) a Képző a résztvevők számára megszervezi és
lebonyolítja a vizsgát. A képzési díj a vizsga díját tartalmazza. A vizsga sikeres teljesítése esetén a Képző
a tanfolyam elvégzéséről a Résztvevő részére tanúsítványt és részvételi igazolást (amely igazolja a
tanfolyam során tanult modulok tartalmának elsajátítását) állít ki.
2.6. A vizsga szóbeli és írásbeli /gyakorlati/ részből áll, melynek részleteit (szóbeli tételsor; írásbeli
követelmények) a Képző az oktatás első hetében ismerteti.
3. A tanfolyam díja
3.1. A képzés díja egy összegben bruttó 100.000 Ft (egyszázezer forint), amelyet a Résztvevő a tanfolyam
megkezdése előtt köteles befizetni, vagy részletekben bruttó 120.000 Ft (egyszázhúszezer forint) amelyet
a Résztvevő 3 egyenlő részletben köteles befizetni (3 x 40.000 Ft (negyvenezer forint)) minden tárgyhó
20. napjáig.
3.2. Résztvevő választott fizetési módja:
3.3. A képzés egyösszegű díját, illetve a részleteket a Résztvevő a Képző alábbi bankszámlaszámára köteles
befizetni: UniCredit Bank 10918001-00000049-42140002 (Tanóra Team Kft.).
3.4. A képzés díja magába foglalja a személyes oktatást, a kiküldött anyagrészeket (előadások) és a gyakorlati
rész illetve a vizsga teljes körű előkészítését, lebonyolítását, az oktatási segédeszközök és sikeres vizsga
esetén a tanúsítvány és a részvételi igazolás kiállításának díját. A képzési díj nem tartalmazza a hallgatók
ellátását (a helyszíneken az étkezés lehetősége biztosított), illetve az esetlegesen felmerülő utazási és
szállásköltségeket. A képzési díj nem tartalmazza az oktatás tartalma alatt közösen eldöntött fizetős
események látogatásának díját.
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3.5. A tanfolyamra való beiratkozást követően (kitöltött Jelentkezési lap /mely a szerződés mellékletét képezi/
visszajuttatása a Képző felé és aláírt szerződés) a Résztvevő a jelen szerződéstől nem állhat el, a
megkezdett képzés befizetett díját (akár egyösszegű, akár részletfizető) nem igényelheti vissza akkor sem,
ha a tanfolyamot utóbb abbahagyja, vagy a tanfolyam befejezésekor tett vizsgája sikertelennek bizonyul.
A befizetett összeg más tanfolyam díjába nem számítható be.
3.6. A 3.4-es pontban megfogalmazottak kizárólag akkor tekintendőek érvénytelennek és a Résztvevőnek a
befizetett összeg visszajár (teljes összeg vagy első havi részlet), ha a Képző a tanfolyamot nem indítja el,
mivel a jelentkezés a minimum 10 fős létszámot nem éri el.
4. Vizsga
4.1. A vizsgára a tanfolyam befejezésekor (a tanfolyam utolsó alkalmához képest 1 héten belül – a változtatás
jogát a hallgatókkal történő megállapodás alapján fenntartjuk) kerül sor, melynek biztosítása a Képző
feladata. A vizsgát követően a Képző azonnal értesíti a Résztvevőt a vizsga eredményéről, a tanúsítvány
és a részvételi igazolás kézhezvétele, vizsgát követően 1 héten belül.
A vizsga minősítései: 50 – 80 %-ig „MF” (megfelelt), 80 – 90 %-ig „JMF” (jól megfelelt) és 90 – 100 %ig „KMF” (kiválóan megfelelt).
4.2. Amennyiben a vizsga minősítése „nem felelt meg”, úgy a Résztvevő jogosult a vizsga eredményéről való
közlést követő 2 héten belül (a változtatás jogát a hallgatóval történő megállapodás alapján fenntartjuk)
pótvizsgát tenni. A pótvizsga díja:10.000 Ft + ÁFA.
4.3. Amennyiben a 4.2. pontban foglalt pótvizsga időpontját a Résztvevő elmulasztja, illetve a pótvizsga
ismételten „nem felelt meg” eredménnyel záródik, úgy a Résztvevő ismételt pótvizsgát kizárólag a
következő tanfolyam meghirdetett vizsgaidőpontjában jogosult tenni.
5. A felek jogai és kötelezettségei
5.1. A Képző vállalja, hogy biztosítja a képzés személyi és tárgyi feltételeit, az elméleti és a gyakorlati rész
elsajátításához szükséges tananyagot, a tanfolyam lebonyolításához szükséges helyszínt, technikai
eszközöket, segédanyagokat és megfelelő szakmai tudással rendelkező oktatókat..
5.2. A Résztvevő vállalja, hogy folyamatosan halad az elméleti résszel, majd annak lezárása után az órarend
szerint részt vesz a gyakorlati képzéseken.
5.3. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy elégtelen fizetési teljesítésnél a tanfolyam látogatásából kizárható.
5.4. A Résztvevő jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés megkötésekor felvett
személyes adatait a Képző jelen szerződés teljesítése, valamint a Képző ajánlatainak megküldése céljából
nyilvántartsa és kezelje. Képző az adatokat 3. félnek nem szolgáltatja ki.
6. Egyéb kikötések
6.1. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az online kiküldött előadások és a tanfolyamon bemutatott stratégiák,
átadott jegyzetek, ábrák, egyéb anyagok és ismeretek (know-how) szellemi alkotásnak minősülnek,
amelyek jogi oltalom alatt állnak. A Résztvevő a tanfolyamon szerzett ismereteket, online és személyesen
átadott szerzői műveket kizárólag saját tanulmányai céljából használhatja fel, azokról másolatot nem
készíthet, azokat másnak nem adhatja tovább. A tanfolyamon rendelkezésre bocsátott anyagok bármilyen
felhasználásához, így különösen azok többszörözéséhez és terjesztéséhez a Képző előzetes írásbeli
hozzájárulása szükséges.
6.2. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a tanfolyamon elhangzottak kizárólag oktatási célt szolgálnak, az abban
foglaltak nem minősülnek befektetési elemzésnek vagy befektetési tanácsnak. A tőkepiaci befektetés
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mindig kockázattal jár, a befektetések értéke emelkedhet és csökkenhet is, a befektetések múltbeli
teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre, hozamra.
6.3. A Felek a köztük felmerülő jogvitákban törekednek a jogvita békés rendezésére, ennek sikertelensége
esetén azonban a Felek a jövőben köztük felmerülő jogvita rendezésére a járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a Budakörnyéki Járásbíróság illetékességét kötik ki.
6.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
megbízásra vonatkozó rendelkezései irányadóak.
Ezen szerződés 4 számozott oldalból áll.
A felek egyezően kijelentik, hogy a jelen képzési szerződés ügyleti akaratukkal mindenben megegyezik, így
azt cégszerűen, illetve saját kezűleg jóváhagyólag 3 (három) egyező példányban aláírják.
Kelt:
hó

Budapest, 2015.

Tanóra Team Kft.

nap

Cégszerű aláírás

Melléklet: Jelentkezési lap
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