Tanfolyam jelentkezési lap

Név: .......................................................................................................................................
Jelentkező adatai

Cím: .......................................................................................................................................
Számlázási cím: .....................................................................................................................
Telefon: ..................................................................................................................................
E-mail: ....................................................................................................................................
Osztály: ..................................................................................................................................

A jelentkezők adatait az Adatvédelmi Törvény értelmében bizalmasan kezeljük, törvényileg előírt, illetve céges adminisztrációhoz használjuk fel, 3.
személy számára kizárólag kötelező statisztika céljából adjuk ki (1993/XLVI törvény és 300/2007 Korm. Rend.)

A tanfolyam
megnevezése
(egyet x-eljen be)

Cisco IT Essentials:
PC Hardware and Software
Cisco Discovery I.:
Networking for Home and Small Business
Cisco Discovery II.:
Working at a Small-to-Medium Business or ISP

Pénzügyi
adatok
Tanfolyam díja:
Fizetés módja:
(egyet x-eljen be)

10.000 Ft/tanfolyam

Készpénzzel egy összegben
2011. szeptember 15-ig
Készpénzzel egy összegben
2011.október 31-ig
(Cisco ITE kurzus esetén ezen
alternatíva nem választható)
Készpénzzel két összegben. Az
első részlet 2011. szeptember
15-ig, a második részlet pedig
2011. október 31-ig

Aláírásommal az „Általános tanfolyami feltételek”-et elfogadom.

Balatonboglár, 2011. ..... ...........................

...............................................................................................
A tanuló illetve kiskorú
tanuló esetén annak törvényes képviselőjének aláírása

Általános tanfolyami feltételek
A képzések időtartama
A tanfolyamok hétköznapokon tanítási órák, szakkörök keretében történnek, a képzés időtartama 1 tanév.
Tanfolyami segédlet
A tanfolyamokhoz hivatalos magyar nyelvű CISCO Academy tananyagot biztosítunk otthonról is elérhető online formában.
Oktatások nyelve
Képzéseink alapvetően magyar nyelven folynak, de a tananyagban előforduló bizonyos informatikai szakkifejezések angolul
vannak.
Vizsgák
Diákjaink a tanfolyamok végzése során folyamatosan vizsgáznak, minden egyes fejezet végén tesztes fejezet vizsga van
(témazáró dolgozat). A kurzus egy záró vizsgával, illetve a tanév során végrehajtott gyakorlati laborvizsgával zárul.
A fejezetvizsgák akkor számítanak sikeresnek, ha a CISCO által előírt szintet elérik. Cisco ITE kurzus esetén ez a szint 70%, Cisco
Discovery kurzusok esetén 80%-ot jelent. Minden vizsgát 2-szer lehet megismételni.
A vizsgákért, pótvizsgákért külön nem kell fizetni, ezek díját a tanfolyam díja foglalja magába.
Hogyan történik a jelentkezés?
A jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével és megküldésével történik. A tanfolyamokra a jelentkezéseket az alábbi módokon
fogadjuk:



e-mailben:
postán:

mathiasz@liveedu.mathiasz.hu
Somogyi TISZK Mathiász János Középiskolája és Szakiskolája
8630 Balatonboglár Szabadság utca 41

A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében, írásban igazoljuk vissza.
A jelentkezési lap kitöltött példányának megküldése jelentkező részéről a Somogyi TISZK Mathiász János Tagintézményének
képzési ajánlatának és feltételeinek elfogadását jelenti, illetőleg jelentkező kötelezettséget vállal arra, hogy a visszaigazolást
követően megküldött számla ellenértékét a fent vállalt határidőig kiegyenlíti.
A befizetés módja
A képzés díját az iskola gazdasági hivatalában lehet befizetni.
Részvétel lemondása
A megrendelt képzést, tanfolyamot csak írásban a tanfolyam kezdetét megelőzően maximum 2 héttel lehet lemondani. A tanfolyam
kezdés előtt 1 héten belüli lemondás esetén a tanfolyami díj 50%-át, 1-2 hét közötti lemondás esetén pedig 25%-át számítjuk fel
kötbérként. Amennyiben a jelentkező minden írásbeli visszajelzés nélkül marad távol a tanfolyamtól, akkor a teljes tanfolyami díjat
felszámítjuk.

A jelentkezési lap aláírása, szerződéskötésnek minősül

