
Képző intézmény neve: Országos Biofeedback és Neurofeedback Egyesület

Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/003786

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII törvény (Fktv.) szerinti
BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG

JELENTKEZÉSI LAP
Amplitúdó Neurofeedback  - KEZDŐKNEK

A képzést szervezi: Országos Biofeedback és Neurofeedback Egyesület
A képzés helyszíne: Személyes és online formában (1088, Budapest, Múzeum u. 9)
A képzés modulok: (kérem jelölje meg mely modulokon kíván részt venni)

Neurofeedback Alapozó Modul - 2021. október 02-03, 09-10 (4 nap)
Neurofeedback Gyakorlati Modul - 2021. november 13-14 + 1 nap online (3 nap)
Szupervízió ( 5 alkalom)

Jelentkező viselt neve:

Jelentkező születési neve:

Jelentkező anyja neve:

Jelentkező születési ország:

Jelentkező születési helye:

Jelentkező születési ideje:

Jelentkező végzettsége (részletesen):

Számlázási adatok (amennyiben a jelentkezési névtől/címtől eltér)

Számlázási név:

Számlázási cím:

Adószám:

A Képzésre jelentkező személy (továbbiakban Résztvevő) ezen adatlap aláírásával vagy online

kitöltésével és megküldésével elismeri:

– Képző intézménytől tájékoztatást kapott arról, hogy az alábbiakban megadott adatai képző
intézmény által kötelezően kezelendő adatok az Fktv. 21. §-a értelmében a felnőttképzési
szerződés (írásban vagy szóban történő) megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig.
Az adatkezelés a képző intézmény honlapján megtalálható Adatkezelési tájékoztató szerint
történik.

– Tájékoztatást kapott a képzési díjról az alábbiak szerint, a megfelelő jelölendő:
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◻ Résztvevő a költségviselő, a képzési díj mértéke: bruttó  … Ft (ezúton (is)
tájékoztatja képző intézmény a Résztvevőt a szolgáltatás díjáról írásban a
fogyasztóvédelmi előírások szerint), a képzési díj megfizetésének módja és ütemezése
a felnőttképzési szerződés szerint.

◻ Nem a Résztvevő a költségviselő, a képzési díj mértéke, a képzési díj
megfizetésének módja és ütemezése a felnőttképzési szerződés szerint. Költségviselő,
a megfelelő aláhúzandó: Költségvetési támogatás, Európai uniós forrás, Szakképzési
hozzájárulás, Munkáltató (vállalkozás)

A Képzésre vonatkozóan felnőttképzési szerződést kötöttek vele szóban az Fktv. 13.§,
13/A.§ a és a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 21. §-a szerint.

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot kitöltve ÉS aláírva visszaküldeni az obne.info@gmail.com
címre.

Kijelentem, hogy adataim a valóságnak megfelelnek, és hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a
Képző a képzéssel kapcsolatban a jogszabályoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje.

Dátum: 2021.
Jelentkező aláírása

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000011.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000011.KOR

