JELENTKEZÉSI LAP
Nyelv (aláhúzandó):

angol

német

holland

finn

olasz

orosz

A kurzus időpontja: ……………………………………………………
A kurzus típusa (aláhúzandó): folyamatos / fél-intenzív / intenzív

Név:

......................................................................................................................................

Értesítési cím:

......................................................................................................................................

Telefonszám:

......................................................................................................................................

E-mail:

......................................................................................................................................

Életkor:

18 év alatti / 18-19 év / 20–24 év / 25–29 év / 30–34 év / 35–39 év / 40– 44 év / 45–49 év
50-54 év / 55 évnél idősebb

Legmagasabb iskolai végzettség: 8 általános / befejezett 10. évfolyam / szakiskola / szakmunkásképző /
befejezett szakközépiskolai 12 évfolyam / befejezett gimnáziumi 12 évfolyam / szakközépiskolai érettségi /
gimnáziumi érettségi / technikumi végzettség / felsőoktatási intézményben szerzett oklevél, diploma

1. Ha tanulta már a nyelvet, hol és mennyi ideig? Tanul-e most? ......................................................................
....................................................................................................................................................................
2. Milyen céllal tanulja a nyelvet? ..................................................................................................................
3. Az oktatásra megfelelő időpont:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Reggel
Délelőtt
Délután
Este
4. A tanfolyamra beiratkozni a jelentkezési lap kitöltésével valamint tandíjelőleg befizetésével lehet. A
tandíjelőleg regisztrációs díjnak minősül, tandíj-visszatérítés esetén sem fizethető vissza. A tandíj
fennmaradó
részét
az
első
foglalkozás
előtt
kell
egy
összegben
befizetni.
A kurzusdíj összegéről a Felnőttképzési Szerződés ad tájékoztatást. A tandíj NEM tartalmazza a tankönyvek
árát. Amennyiben az általam választott kurzustípus minimum csoportlétszámához nincs elég
jelentkező, a kisebb csoportos óradíjat vállalom / nem vállalom. Megjegyzés: ..…...…………..…………..
5. Amennyiben visszatérő hallgatónk, kérjük, adja meg, hogy
- mikor tanult nálunk: .............................................................................................................................
- ki volt a tanára: ....................................................................................................................................
- milyen szintű csoportba járt: .................................................................................................................
6. Kérjük jelölje meg, hogy az alábbiak közül melyik forrásból értesült a tanfolyamról:
 plakát az egyetemek területén
 Internet
plakát
a
belvárosban

 molinók
 postai úton terjesztett prospektus
 emailes Hírlevél
 szórólap
 ismerősöktől
 egyéb: ……………………...…...
Debrecen, 2010. ………………………
…………………………………..
aláírás

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a Debreceni Nyelviskola Szolgáltató Kft. (4026 Debrecen, Zúgó u. 6/b.,
cégjegyzékszám: 09-09-009303, adószám: 12960482-2-09, FNYSZ: 09-0051-04), a továbbiakban: képzést
szervező,
másrészről
(név)
……………………………………………………,
anyja
neve:
…………………………………………… szül. hely: ……………………… idő: ……………….…………
állandó lakcím: …………………………………………………………………, résztvevő között az alulírott
napon és helyen az alábbiak szerint:
1.
2.
3.

A tanfolyam megnevezése: általános / ………….. szaknyelvi …………………………. nyelvtanfolyam
A nyelvi képzés a Debreceni Nyelviskola Kft. Képzési Programja alapján történik.
A képzés teljes időtartama: ………….. óra (45 perces órák)

4.

A képzés helye: Debrecen, Bethlen u. 39., Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, vagy a
Debreceni Nyelviskola által bérelt tantermek
A képzés ütemezése: 70 órás folyamatos / fél-intenzív / intenzív nyelvtanfolyam

5.
6.

7.

8.

A képzésben részvevő teljesítményének ellenőrzése kurzuszáró teszt (írásbeli és szóbeli) formájában
történik. Ennek eredményét, illetve a tanfolyamot vezető tanár szöveges véleményét a képzésről vezetett
Nyelvtanfolyami Naplóban rögzíti a képzést szervező. A tanfolyam elvégzéséről „Nyelvtanfolyami
igazolás”-t adunk ki.
A teljes képzés tandíja: bruttó 890,- Ft/óra (45 perc) 5-8 fős kiscsoport esetén, bruttó 690,- Ft/óra 9-12 fős
normál csoport esetén. Mini csoport (2-4 fő) esetén a 3900 Ft-os óradíj létszámfüggően oszlik meg. A
tandíjat a képzésben résztvevő készpénzben vagy átutalással a kurzus megkezdése előtt fizet meg. A képzés
díja tartalmazza az előzetes szintfelmérés és a kurzuszáró tesztelés díját is. A képzés díja nem tartalmazza a
szükséges tananyagok árát. Részletfizetési kedvezményt nem tudunk biztosítani.
Tandíjat vissza nem térítünk. Tartós betegség esetén (max. 10 órában) felzárkóztatási lehetőséget
biztosítunk. Amennyiben a kurzust a hallgató nem tudja befejezni (betegség, munkarend-változás vagy
költözés miatt), a kimaradás okának igazolása mellett (orvosi-, munkáltatói igazolás, lakcímkártya) a
fennmaradó kurzusdíj későbbi tanfolyamra átütemezhető, vagy másra átruházható. A tanfolyami díj
átütemezése vagy átruházása szempontjából a képzésben résztvevő írásbeli bejelentésének a képzést
szervezőhöz való beérkezési időpontja az irányadó.
A szerződés megszűnését vonja maga után,
- amennyiben a képzésben résztvevő a képzés időtartamának 30%-át meghaladó mértékben igazolatlanul
mulaszt. Ebben az esetben a megkezdett tanfolyam tandíját a képzésben résztvevő elveszti, azt a képzést
szervezőtől vissza nem követelheti. A mulasztó résztvevő a kurzuszáró tesztre (vizsgára) nem bocsátható.
- amennyiben a képzésben résztvevő órai viselkedésével a csoport munkáját akadályozza, olyan mértékben
zavarja, hogy a hallgatótársak írásos panasszal élnek.
- amennyiben a képzést szervező a képzés időtartamának 10% - át meghaladó mértékben (bármilyen okból)
nem nyújtja a Szerződésben meghatározott ütemezés szerinti képzést. Ebben az esetben a képzésben
résztvevőt a már befizetett tanfolyami díj fennmaradó összege illeti meg.

9.

A képzésben résztvevők teljesítményét a képzés szakmai követelményrendszerében meghatározottak
szerint ellenőrzi és értékeli a képzést szervező. (Képzési Program)
10. A képzés során egy alkalommal a szakmai vezető óralátogatás keretén belül megnézi a csoportban folyó
munkát. Egy 70 órás kurzus során legfeljebb két alkalommal leendő tanárok próbatanítására kerülhet sor.
11. A képzésben résztvevő a Debreceni Nyelviskola Kft. Jelentkezési Lapját köteles kitölteni. A kitöltött
Jelentkezési Lap a szerződés mellékletét képezi.
12. Jelen Szerződés két példányban készült, s aláírás után lép hatályba. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Ptk.,
valamint a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok az irányadók. A Felek a jelen Szerződésből származó
esetleges viták eldöntésére a Hajdú-Bihar megyei Bíróság illetékességét kötik ki.
13. A Felek a jelen Szerződést elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.
Debrecen, 2010. ………………………………
…………………………
Sinka Andor
Debreceni Nyelviskola Kft.
Képzést szervező

…………………………
Képzésben résztvevő
(törvényes képviselője)

