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    EGYÉNI JELENTKEZÉSI LAP 
 

Varázsjátékok, a Szocioemocionális Pedagógiai Terápia (SZPT) játékai az 
óvodai és az iskolai mindennapokban 

  
 
A tanfolyam alapítási és indítási engedéllyel rendelkezik, beszámít a kötelező továbbképzésbe és 
a pedagógus- továbbképzésre biztosított központi költségvetési hozzájárulásból támogatható. 
Az alapítási engedély száma 
 

 

A jelentkező neve  

(asszonyoknál leánykori név is):   

 

Anyja neve  

Születési hely, idő 

TAJ szám 

 

Állampolgársága  

 Lakcíme (irányítószámmal)   

 Telefonja,  

@   e-mail címe 
 

 

Képesítése: (megfelelő aláhúzandó) 
⚫ Főiskola         ⚫ Egyetem                           Szak; szakpár:       

Munkahelyi beosztása: (megfelelő aláhúzandó) 
Igazgató, intézményvezető,  - helyettes, szaktanácsadó, vezető óvodapedagógus, 
óvodapedagógus, tanár, tanító, munkaközösség-vezető, gyermekvédelmi felelős 
egyéb:................................................................................................................ 
 

Munkahelyének megnevezése 
 

 

 Munkahelyének címe, irányítószámmal 

 

 

 Telefonja, e-mail címe  

 
Az alulírott intézmény, magányszemély (a továbbiakban: Megrendelő) és Dr. Gőbel Orsolya (a 
továbbiakban: Képző) az alábbi feltételeket köti ki, és fogadja el a pedagógus továbbképzést 
illetően: 
A Képző vállalja: 
 Ha a jelentkezők száma eléri a szükséges létszámot, indítja a meghirdetett tanfolyamot. 

 A felvételről szóló értesítéssel együtt megküldi a jelentkezőnek a tanfolyam idő-és 

témabeosztását a megadott e-mail címekre.  
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 A részvételi díjat (a teljes összeg: 140.000.- Ft.) számla ellenében készpénzben vagy 
átutalással lehet fizetni egyben vagy két/négy részletben. Az átutalást a következő 
számlaszámra kérjük: Dr. Gőbel Orsolya    -    MKB 10300002 – 50301444 – 1101 – 3281. Az 
első részlet: 35.000.- a jelentkezéskor fizetendő.  

 Ha a visszaigazolt képzés a Képző hibájából meghiúsul, a Képző a részvételi díjat teljes 
egészében visszatéríti. 

 Ha a jelentkező az első foglalkozás előtt 14 nappal lemondja a részvételt, 
 de már a részvételi díjat befizette, a Képző a díj 80%-át visszautalja a Megrendelőnek, 

20% regisztrációs díjat visszatart. 
 ha a befizetés még nem történt meg, a részvételi díj 20%-át regisztrációs díjként a 

Megrendelőnek leszámlázza. 
 14 napon belüli lemondás esetén a Képző a részvételi díj felére jogosult. 
  Ha a jelentkező a tanfolyamot megkezdte, de saját hibájából kimarad, a Képző a részvételi díj 

felére jogosult, melyet leszámláz a Megrendelőnek. 
 A Képző a tanfolyam elvégzéséről Tanúsítványt ad a résztvevőnek, ha a továbbképzés 

meghirdetett követelményeinek eleget tett.  
 
A  Megrendelő vállalja: 
 A tanfolyamra a jelentkezést a Képző által kibocsátott „Jelentkezési lapon” írásban és a 

határidő betartásával nyújtja be, programonként és jelentkezőként külön-külön. Lemondását 14 
nappal a tanfolyam megkezdése előtt írásban közli a fenti e-mail-en. 
A teljes részvételi díjat (részletfizetés esetén az első részletet: 35.000.- Ft-ot) készpénzben, 
vagy átutalással fizeti be a tanfolyam megkezdése előtt, a Képző készpénz-átutalási 
megbízásán szereplő számlájára Dr. Gőbel Orsolya MKB 10300002 – 503 – 01444 – 1101 – 
3281.  Az utaláson pontosan feltünteti a résztvevő/k nevét, több jelentkező esetén minden 
résztvevőt szerepeltet, és a tanfolyam rövidített címét (SZPT). 

 A résztvevő az első foglalkozáson bemutatja a befizetést igazoló okmány hiteles másolatát, 
leadja a számla készítéséhez szükséges adatlapot. 

 
 
A tanfolyamra jelentkezem, a fent ismertetett feltételeket elfogadom, a részvételi díj .....%-ának 
megfizetését vállalom. 
 
Kelt: ........................................................................................................ 
 
 
                                                                 
    

                A jelentkező aláírása 
 
 
A jelentkezést támogatom, a fent ismertetett feltételeket elfogadom, a részvételi díj .....%-ának 
megfizetését vállalom.  
 
Kelt:.........................................................................................................                     P. H. 
 
 
  
                                    
        a Megrendelő (munkáltató) cégszerű aláírása 

 


