Jelentkezési lap
Kérem felvételemet az alábbi tanfolyamra (a megfelelőt kérem X-elje be):
A1:52 522 03 Robbanásbiztos berendezés kezelője OKJ képzés (12 nap, sikeres előzetes tudásfelméréssel 8 nap)
D3: Robbanásbiztos berendezések műszaki vezetői elméleti és gyakorlati képzés (2X24 óra, 5 nap)
D2: Robbanásbiztos berendezés karbantartói és üzembe helyezői képzés (3 nap)
D1: Robbanásbiztonság-technikai ismeretújító képzés (2 nap)

Szerelő, karbantartó

(Kérem, a jobb oldali mezőben jelölje beosztását)

Vezető, tervező

Tanfolyam első oktatási napja: ………………………………………………………………………………………
Megjegyzés: ………………………………………………………………………………………………………….
Karbantartói, vezetői vagy ismeretfelújító szaktanfolyam esetében TÜV Rheinland tanúsítványt kérek - nem kérek

Jelentkező adatai:
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Címe:
TAJ száma:
Telefonszáma:
E-mail címe:

Mely területről érkezik?

Hány szakképesítéssel rendelkezik?

Villamosipari
Gépészeti
Vegyipari

1.

Legmagasabb iskolai végzettsége. Az iskola típusa (a megfelelőt X-elje be):
8 általános iskola

szakmunkásképző iskola

technikum

szakiskola

gimnázium

főiskola

speciális szakiskola

szakközépiskola

egyetem

2.

Honnan szerzett tudomást a tanfolyamról?
Internet:

Telefon:

Google:

Hírlevél:

Munkáltató:

Ismerős:

Egyéb: ............................................................................

3. OKJ képzés esetében ingyenes előzetes tudásszint felmérésen részt kívánok venni: igen
4.

nem

A tanfolyam költségviselője (A tanfolyam és vizsga díját átutalással szükséges rendezni.)
A képzés díját én fizetem

A képzés díját az alábbi cég fizeti
Cég neve:
Számlázási cím:
Levelezési cím:
Adószáma:
Kapcsolattartó neve, beosztása:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

5.

Adatkezelés: Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésben való részvételhez az adatkezelés kötelező. A jelen szerződésben
meghatározott adatait, továbbá a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb adatait
Képző Intézmény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai, a
315/2013. (VIII.28.) Korm.rendelet, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint
a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szerint kezelheti. Az adatok statisztikai célra
felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. Az adatokat államháztartási vagy
európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára
továbbítani kell. Ezen túlmenően Képző Intézmény Résztvevő személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére
feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést. Képző Intézmény Résztvevő adatait a keletkezésüktől számított öt évig tartja nyilván és
kezeli.

6.

A képző intézmény a tanfolyamokkal kapcsolatos tudnivalókról, esetleges változásokról (helye, ideje, kezdete, egyéb szolgáltatások,
stb.) arra alkalmas módon (telefonon, e-mailen, stb.) tájékoztatást ad.

7.

A képző intézmény tanfolyamot csak megfelelő számú jelentkező esetén indít. Kellő számú érdeklődő hiányában a jelentkezőt
(telefonon, e-mailen, stb.) értesíti a tanfolyam elmaradásáról, esetlegesen következő tanfolyamon való részvétel lehetőségéről.

8.

Igény szerint csekély létszám esetén is indítható tanfolyam, a résztvevőkkel történt külön megállapodás szerint.

9.

Ha a képző intézmény a jelentkezést – a jelentkező egyidejű tájékoztatása mellett – helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen
fogadja el, a szerződés csak akkor válik hatályossá, ha a résztvevők jelentkezésének végleges elfogadásáról a képző intézmény a
jelentkezőt értesíti. Az oktatás általános forgalmi adó tartalmát a 2007. évi CXXVII. törvény szabályozza.

10.

A tanfolyam díjának befizetése a jelentkezési lapok alapján kiállított díjbekérő, vagy számla szerint egy összegben átutalással a Veproil
Kft. részére, az adott képzési tájékoztatóban meghirdetett fizetési határidő alapján történik, vagy gyedi megrendelés esetén külön
szerződésben rögzítettek szerint.

11.

A Résztvevő azon indok alapján, hogy a tanfolyam bármely részén nem tudott részt venni, időarányos tanfolyami díj visszatérítésére
nem tarthat igényt. Kivételesen, méltányosságból visszatérítést kaphat (írásbeli kérelem alapján) az a Résztvevő, aki igazolt betegség,
külföldi kiküldetés, katonai szolgálat teljesítése miatt maradt távol. Ilyen esetekben a tanfolyami díj a teljes tanfolyami díj 30 %-ának
megfelelő regisztrációs díj, valamint a kérelem beérkezéséig eltelt időarányos díj levonása mellett téríthető vissza.

Kelt.:
……………………….

cégszerű aláírás

P.h.

…………………….
jelentkező aláírása

