Horváth Ákos, Székhelye: 9141 Ikrény, Gyöngyvirág utca 24.
Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/003617, adószáma: 66245092-1-28

Felnőttképzési szerződés,
amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján
egyrészről: Horváth Ákos

székhelye: 9141 Ikrény, Gyöngyvirág utca 24.

adószáma: 66245092-1-28

nyilvántartásba vételi száma: 33029681

felnőttképzési nyilvántartásba-vételi száma: B/2020/003617
a továbbiakban, mint Képző intézmény,
másrészről (a felnőttképző által nyilvántartandó személyes adatok [Fktv. 21. §]):

Családi és utóneve
Születési családi és utóneve
Születési ideje

Születési helye
Anyja születési és utóneve
Email címe
Idegennyelv-ismerete
Oktatási azonosítója (ha van)

Iskolai végzettség kódok: 1. végzettség nélkül 2. általános iskolai végzettség 3. gimnázium
4. szakgimnázium, szakképző iskola, szakiskola 5. technikum 6. felsőfokú végzettségi szint
és felsőfokú szakképzettség 7. felsőoktatási szakképzés

Szakképesítése

Legmagasabb iskolai végzettsége

a továbbiakban, mint Képzésben Résztvevő együttesen, mint Szerződő Felek között alulírott napon
és helyen, az alábbiak szerint:
1. A szerződés tárgya: felnőttképzési jogviszonyban bejelentés alapján folyó képzés (de nem belső
képzés és nem jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés, továbbiakban: képzés).
2. A képzés pontos megnevezése: Csung Jüan Csikung első szintje
– 2021.
3. A képzés időpontja: 2021.
4. Képzés ütemezése: 4 x 3 órás blokk. 1. blokk: Csung Jüan Csikung elméleti háttere, az ún.
„Bevezető gyakorlatok” megtanulása és a „Nagyfa gyakorlat” 2. blokk: „Energia nemesítés”
gyakorlat, Jin – Jang egyensúly elméleti háttere. 3. blokk: Az eddig tanult gyakorlatok
átismétlése, kérdések megbeszélése. 4. blokk: „Kis Égi Kör” gyakorlat elmélete, gyakorlata.
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5. A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: Tanúsítvány. A képzés elvégzéséről szóló
dokumentum kiadásának feltételei: Megengedett maximális hiányzásnál nem nagyobb mértékű
hiányzás. A tananyagegységek során az egyéni feladatmegoldásban való aktív részvétel.
6. Amennyiben a képzésben résztvevő a képzés időtartamának 10%-át meghaladó mértékben
igazolatlanul mulaszt (a képzéstől távol marad), akkor az a Felnőttképzési szerződés
megszűnését vonja maga után. Ebben az esetben a résztvevő a képzés elvégzéséről tanúsítványt
nem kaphat.
7. A képzés díja előre utalás esetén bruttó 29 900 Ft, (helyszíni fizetés esetén bruttó 33 500 Ft),
mely egy összegben fizetendő. A képzési költségbe beleértendő minden díj, költség, amely a
képzéssel kapcsolatban felmerül.
8. A képzés teljes időtartama: 12 óra
9. A képzés helyszíne:

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

10. Előzetesen megszerzett tudás beszámításának módja: A képzési programban meghatározottak
alapján nincs lehetőség az előzetesen szerzett tudás beszámításának.
11. A Képzésben Résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének,
értékelésének módja: Folyamatos nyomon követés és ellenőrzés a képzés alatt, az egyéni
feladatmegoldások során.
12. A képzéshez nyújtott támogatás összege: Nincsenek költségvetési és európai uniós források.
13. A képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértéke és folyósításának feltételei: Nem releváns.
14. A Képzésben Résztvevő szerződésszegésének következménye: A Képző Intézmény jogosult a
Képzésben Résztvevőt a képzésben való további részvételből kizárni, amennyiben a Képzésben
Résztvevő a képzés többi résztvevőjét vagy az oktatót veszélyezteti, illetve magatartásával a
képzést rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a képzés szerződés szerinti teljesítését.
15. A Képző Intézmény szerződésszegésének következménye: A Képző Intézmény a képzési
tevékenységének folytatásától való eltiltása esetén, a Képzésben Résztvevőt ért kárt köteles
megtéríteni. Minden egyéb esetben a Ptk.-ban rögzítettek az irányadók.
16. A képzésben résztvevő a képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat köteles a
képzést szervezőnek 3 napon belül írásban bejelenteni.
17. A jelen Felnőttképzési Szerződés aláírással lép hatályba, és az itt nem szabályozott kérdésekre
a Ptk. valamint a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok az irányadók. A Felek a jelen
Felnőttképzési Szerződést elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag
aláírták.
Kelt.: …………………………………

…………………………………....……

………………………………………

Képzésben résztvevő

Képző intézmény képviselője
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