JELENTKEZÉSI LAP A GESTALT TERÁPIA KÉPZÉSRE
Kérlek, küldd vissza e-mailben: jelentkezes@gestalt.hu
Név:
.............................................................................................................
Levelezési cím:
.............................................................................................................
Számlázási cím:
.............................................................................................................
Telefon/mobil
.............................................................................................................
E-mail:
.............................................................................................................
JELENTKEZEM A GESTALT TERÁPIA KÉPZÉSRE.
A képzés 1. évére vonatkozó költségtérítés*

MaG tagoknak
Egyösszegű befizetés esetén (2017.09.01-ig)
Részletfizetés esetén
1. részlet (2017.09.01-ig)
2. részlet (2018.02.28-ig)
Nem MaG tagoknak
Egyösszegű befizetés esetén*
Részletfizetés esetén
1. részlet (2017.09.01-ig)
2. részlet (2018.02.28-ig)

Ha a jelentkezés
2017. június 30-ig megtörténik

Ha a jelentkezés
2017. június 30. után történik

620.000 + 27% áfa

660.000 + 27% áfa

390.000 + 27% áfa
300.000 + 27% áfa
640.000 + 27% áfa

680.000 + 27% áfa

410.000 + 27% áfa
300.000 + 27% áfa

* A képzés 2. 3. és 4. évének díjai is hasonlóan alakulnak, viszont a tolmács nélküli években kb. 20-30.000 Ft + 27% ÁFA -val csökken.

Mivel a részvételi díj jelentős része EUR alapú költség, ezért a HUF-EUR árfolyam jelentősebb +/5%-os változása esetén a részvételi díj korrigálásának jogát fenntartjuk
Jelentkezésed beérkezése után visszaigazolást kapsz tőlünk. Ezzel rögzítjük jelentkezésedet.
Sikeres felvételi beszélgetés esetén elküldjük neked az előlegre vonatkozó számlát. Kérjük, az előleg öszszegét, 90.000 Ft + 27% áfát, a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül fizesd be. Jelentkezésed az előleg befizetése mellett válik érvényessé.
Amennyiben egy héten belül nem érkezik meg a visszaigazolás, illetve az előlegszámla, kérjük, vedd fel a
kapcsolatot Petka Krisztinával, az Egyesület koordinátorával a krisztina.petka@gestalt.hu e-mail címen.
Köszönjük!
Ha tagja kívánsz lenni a Magyar Gestalt Egyesületnek (MaG), akkor látogass el a www.gestalt.hu honlapra. Ha jelentkezel a képzésre, és egyúttal be is lépsz az egyesületbe, akkor a képzésről szóló számlával
együtt küldjük ki a 2017. évi tagdíjról kiállított számlát is.
Ösztöndíjra is lehet pályázni, ez ügyben keresd az elnökséget az elnokseg@gestalt.hu címen.
Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén, ha a képzést megelőző 4 héten
belül történik, 20%+áfa adminisztrációs költséget számolunk fel. A képzést megelőző 2 héten belüli lemondás esetén a résztvevő a teljes éves részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő helyettesítésére természetesen van lehetőség.
____________________, 2017. __________________ ___________________________________
aláírás
Jelentkezésedet köszönjük!

