NYESZE AKADÉMIA
Tréningek, továbbképzések
Létszám és jelentkezés
A képzések minimális létszáma 12 fő, maximális létszáma (a képzés jellegétől függően) a trénerrel, előadóval
egyeztetve 20-35 fő. Elfogadunk jelentkezést a határidő letelte után is, amennyiben van szabad férőhely az
adott képzésre.
A jelentkezési lap elküldése megrendelésnek minősül, ezért fizetési kötelezettséget von maga után!
A jelentkezésben megadott adatok alapján az Egyesület 2-3 munkanapon belül visszaigazolást küld a jelentkező
részére a megadott e-mail címre.

Számlázás
A részvételi díjról átutalással fizetendő elektronikus számlát állítunk ki, amelyet e-mailben pdf formátumban
küldünk meg. Külön kérés esetén papír alapú számlát állítunk ki, amelyet postán és/vagy e-mailben küldünk
meg. A részvételi díjat a számla kiállítását követően átutalással (a bizonylat sorszámára hivatkozva) nyolc
napon belül, legkésőbb a tréning előtt 24 órával kell kiegyenlíteni.

Lemondás
A részvételt lemondani csak írásban lehet az Egyesület nyesze@t-online.hu e-mail címére küldött levélben,
legkésőbb a képzés időpontja előtt 6 nappal. Ezen határidőig az Egyesület a befizetett részvételi díj 100%-át
visszatéríti. Ezt követően lemondást nem tudunk elfogadni. Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a
képzésen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni. A résztvevő személyének módosítására a képzés
előtti napig van lehetőség.
A képzés esetleges elmaradásáról mindenkit időben, legkésőbb 72 órával az alkalom előtt tájékoztatunk, és a
teljes befizetett összeget visszatérítjük.

Részvételi díj
A részvételi díj a képzésen kívül frissítőket, azaz gyümölcsöt, ásványvizet, teát vagy kávét és sós süteményt
tartalmaz.
Részvételi díj
normál képzések esetén
nem NYESZE tagiskolák
tanárainak, munkatársainak
NYESZE tagiskolák
tanárainak, munkatársainak

3 x 90 perces képzés

2 x 90 perces képzés

12.000 Ft/fő

8.000 Ft/fő

8.500 Ft/fő

6.000 Ft/fő

Bizonyos képzéseinket a fentiektől eltérő díjjal valósítjuk meg. Az árakat az adott képzés tájékoztatójában
mindig feltüntetjük.
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Kedvezmények
Külsős, nem NYESZE tagiskolákban dolgozó/tanító kollégáknak
- egyéni jelentkezés esetén, a 12.000.-Ft-os díjból 2.000.-Ft kedvezményt adunk, ha egy tanéven belül
három vagy több tréningre jelentkeznek;
- intézményi jelentkezés esetén, a 12.000.-Ft-os díjból 2.000.-Ft kedvezményt adunk egy tanéven belül a
hatodik képzésre jelentkezéstől számolva.
NYESZE tagiskolákban dolgozó/tanító kollégák részvétele esetén a 8500.-Ft-os kedvezményes díj a 10.
jelentkezéstől 7.500.-Ft-ra csökken egy tanéven belül számítva.
Az esetleges egyéb kedvezményekről, egyedi akciókról külön tájékoztatást teszünk közzé, ill. küldünk meg az
érdeklődőknek.

Egyéb információ
Az Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén (pl. az előadó
megbetegedése miatt) megváltoztassa a képzés előadóját vagy időpontját. Erről a résztvevőket előzetesen
értesítjük.
Felhívjuk jelentkezőink figyelmét, hogy a képzésekről esetenként képfelvételt készülhet. Ezeket nyomtatott és
online anyagainkban, a NYESZE Akadémiáról szóló tudósításokban felhasználhatjuk.
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