Általános Képzési Feltételek

a BERTING Kft. nyílt és a BERTING CUP© online képzésein

A NYÍLT ÉS A BERTING CUP© ONLINE TÁVKÉPZÉSEKRE EGYARÁNT VONATKOZÓ FELTÉTELEK
Jelentkezés
A jelentkezés a Jelentkezési lap kitöltésével és a BERTING számára való megküldésével történik.
Díjkedvezményre való jogosultságok kódjai:
1. 20% az ugyanazon cégtől, ugyanazon képzésen résztvevő 4. és minden további Résztvevőnek.
2. 10% az OMBKE és a GTE tagjai részére.
3. 10% a mikro- és kisvállalkozásoknak (< 50 fő).
4. 10%, aki a Jelentkezési lapot érvényesen kitölti és a nyílt képzés előtt legalább 1 hónappal
eljuttatja hozzánk,
5. 10% a BERTING Ügyfeleinek, szerződés alapján.
6. A szakmai napjainkon való részvétel díjának egy részét jóváírjuk a képzéseinken, az adott
szakmai nap részvételi feltételeiben megadottak szerint. Ebben az esetben kérjük, hogy a
képzési Jelentkezési lapon az Egyéb közlendők rovatban adja meg a szakmai nap megnevezését,
helyszínét, dátumát, a résztvevő(k) nevét és a meghirdetett kedvezmény mértékét!

A díjkedvezmények nem összevonhatóak. A díjkedvezményt a Jelentkezési lapon kell kérni.
Szellemi tulajdon védelme
Az átadott tananyagok, gyakorló feladatok és vizsgasorok a BERTING szellemi tulajdonát képezik,
amelyek 3. félnek való bemutatása csak a BERTING előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.
E-számla, e-tanúsítvány
Alapértelmezésben e-számlát állítunk ki, és a részvételi díj magyar nyelvű e-tanúsítványt tartalmaz.
Az ettől eltérő igényt a Jelentkezési lapon kell jelezni.
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A BERTING CUP online távképzés előnyei (Customized Practical Trainings)












A BERTING sok éves online képzési tapasztalatát kínáljuk.
Testreszabott egyéni online képzéseket tartunk.
A Résztvevő az oktatóval interaktív távkapcsolatban van.
A tananyagot a Résztvevő megkapja és nála marad.
A Résztvevő gyakorlati feladatok megoldásával mélyíti el az elméleti tudását.
Sokkal több gyakorló feladatra nyílik lehetőség, mint tantermi képzések esetén.
A képzés akkor is indul, ha nincs más jelentkező.
A képzés a jelentkezés után azonnal elkezdhető, nem kell másokra várni.
A Résztvevő a saját időbeosztása szerint halad, egyéni tanulási rendben.
Nincs utazási költség és utazási idő a képzés helyszínére és vissza.
Nincs szállásköltség.

Részvételi díj és fizetési határidő
A részvételi díj megegyezik a hasonló nyílt képzés részvételi díjával. A teljesítés időpontja az első
képzési csomag rendelkezésre bocsátásának napja. Fizetési határidő 1 hónap.
Az online távképzés folyamata
A rendelkezésére bocsátott tananyag alapján a Résztvevő elsajátítja a szükséges tudást, megoldja a
gyakorló feladatokat, majd vizsgát tesz. A felmerülő kérdések tisztázására személyes kapcsolatot
létesíthet az oktatóval. A Résztvevő vállalja, hogy biztosítja az online távképzéshez szükséges
informatikai és távközlési hátteret, ill. a képzés alapjául szolgáló szabványokat, kiadványokat.
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Tanúsítvány
Részvételi igazolást a képzésről - vagy annak valamely moduljáról - az a Résztvevő kap, aki
elsajátította a képzés anyagát és megoldotta a gyakorló feladatokat. A tanúsítvány megszerzésének
feltétele a vizsga sikeres letétele. A magyar nyelvű tanúsítvány a fizetési kötelezettség teljesítése
után kerül kiküldésre e-mailen, pdf formátumban. Oklevélpapírra kinyomtatott, vagy idegen nyelvű
tanúsítványt külön lehet kérni.

A NYÍLT KÉPZÉSEKRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
Részvételi díj
A részvételi díj a www.berting.hu honlapon, a Képzéskeresőben található.
Jelentkezési határidő
A jelentkezési határidő a képzés előtt 2 hét. A képzéseket elegendő számú résztvevő esetén
indítjuk. Ha a képzés indul, a jelentkezési határidő lejárta után is elfogadunk jelentkezést, amíg van
hely.
Fizetési határidő
A képzési díjat a kiállított számla alapján 8 napon belül kell fizetni.
Lemondás
Lemondást írásban fogadunk el. A jelentkezési határidő utáni lemondás esetén a BERTING jogosult
a képzési díjra, melynek 50%-át 1 éven belül beszámítjuk egy későbbi képzésünk vagy szakmai
napunk részvételi díjába. Ezt a Jelentkezési lapon kell kérni.
Képzések időtartama
A képzések naponta 9.00-16.00-ig tartanak. Az ettől eltérő kezdési és befejezési időpontokat külön
megadjuk.
Képzési anyagok
Minden résztvevő saját tananyagot, képzési segédanyagokat, ill. a gyakorlatokhoz szükséges
kellékeket kap.
Ellátás
Közös ebéd, ill. délelőtti és a délutáni büfé, melynek különadóját és járulékát a BERTING vállalja át
és nem szerepeltetjük külön a számlán.
Helyszín
A képzések pontos helyszínét (pl. utca, házszám) a képzési visszaigazolásban adjuk meg.
Részvételi igazolás / tanúsítvány
Részvételi igazolást a képzésről vagy annak valamely moduljáról az a Résztvevő kap, aki annak
mindegyik képzési napján részt vett. A tanúsítvány megszerzésének feltétele ezen felül a
vizsgakövetelmények sikeres teljesítése. A részvételi igazolás és/vagy a tanúsítvány a fizetési
kötelezettség teljesítése után kerül kiküldésre. Tanúsított képzéseknél további feltételek vannak,
amelyeket külön közlünk a képzés leírásánál.
2020.05.31.
Jó tanulást kíván a BERTING csapata nevében: Csonka László, ügyvezető igazgató
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