Action Learning Team Coach Képzés
A HR Partner Consulting szervezésében

JELENTKEZÉSI LAP
2021. október 28-29-30. csütörtök-péntek-szombat
Budapest, Adina Apartment Hotel (1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 52-54.)

Trénerek: Ladics Viktória és Kormányos Attila

Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi Jelentkezési lapot, valamint a 4. oldalon található Kérdőívet.

Kérjük, töltse ki, és aláírva küldje vissza Hernyik Lilla részére;
▪ szkennelve emailen (hernyik.lilla@hrpartnerconsulting.hu) vagy
▪ postán (HR Partner Consulting, 1061 Budapest, Andrássy út 29.)

Köszönjük.

A jelentkezési lapon megadott adatokat bizalmasan és az adatkezelésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeljük.
A jelentkezési lap beérkezése után Ön számlát kap tőlünk.
A képzésen való részvételét akkor tudjuk garantálni, ha az előleg vagy a teljes részvételi díj beérkezett a HR Partner
Consulting Kft. bankszámlájára.
A jelentkezési lap aláírása és visszaküldése szerződésnek minősül.

Kedvezményes jelentkezési határidő:

2021. október 13.
A kedvezményes részvételi díjat csak abban az esetben tudjuk érvényesíteni, ha a kitöltött és aláírt jelentkezési lap
2021. október 13-ig beérkezik hozzánk.

1. Általános adatok:
Jelentkező neve:
Beosztása:
Munkahelyének neve és címe:
Adószáma:
E-mail címe:
Telefonszáma:
Munkahelyi hivatalos aláíró neve (mint megbízó):
Számlázási cím:
Postázási cím:

2. A képzés részvételi díja:
2021. október 13-ig: 259.000 Ft + Áfa
2021. október 14-től: 299.000 Ft + Áfa
amely tartalmazza:
▪ előzetes telefonos interjú
▪ 3 napos képzés, egymást követő napokon 9-17-ig
▪ szünetekben felszolgált frissítők (kávé, tea, ásványvíz, aprósütemények és gyümölcs)
▪ képzés írásos anyagai
▪ lehívható 60 perces konzultációs ülés a képzést követően
▪ Az ár az ebédet és a szállodán belüli parkolás díját nem tartalmazza.
A fizetés a Jelentkezési lap visszaküldése és a HR Partner Consulting Kft. által kiállított számla alapján történik 8 napos
fizetési határidővel banki átutalás útján.
Bankszámlaszám: 10918001-00000120-02640001 (UniCredit Bank Hungary Zrt.)
Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot számolunk fel, mely a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

3. Részletfizetés:
A 2021. október 13-ig jelentkezők számára lehetőséget biztosítunk a képzés díjának két összegben történő kifizetésére.
1. Részlet:
A teljes díj 60%-áról a Jelentkezési lap beérkezésekor küldünk számlát.
2. Részlet:
A fennmaradó 40%-ról legkésőbb 2021. október 18-ig küldünk számlát.
Kérjük itt jelölje, ha szeretne részletfizetést:

4. Lemondási feltételek:
Lemondását akkor tekintjük érvényesnek, ha az írásban (faxon vagy emailben) érkezik meg hozzánk.

Amennyiben részvételét a képzés kezdete előtt:
▪
▪
▪
▪

20 naptári napon túl mondja le, a befizetett díj 100%-át;
20-11 naptári napon belül a befizetett díj 60%-át;
10-6 naptári napon belül a befizetett díj 30%-át;
5 naptári napon belül a befizetett díj 0%-át térítjük vissza.

A jelentkezési lap visszaküldése egyben azt is jelenti, hogy a fentieket elfogadom.
A közölt adatokért felelősséget vállalok.

Dátum:

Megbízó

Köszönjük, hogy jelentkezett az
Action Learning Team Coach képzésre!

HR Partner Consulting Kft.

Kérdőív
Kedves leendő Résztvevő!
A képzés során szeretnénk igényeit és érdekeit a legnagyobb mértékben figyelembe venni, ezért arra kérjük, hogy
válaszoljon az alábbi kérdésekre.
Válaszai lehetővé teszik számunkra, hogy a tananyagot az Ön igényeihez igazítsuk, és hogy közösen egy erőteljes és
izgalmas Action Learning csoportot hozzunk létre.
A közölt információkat bizalmasan kezeljük.
1. Milyen korábbi tapasztalata van tréning, egyéni coaching és team coaching területen?
(akár ügyfélként, akár szolgáltatóként)

2. Mi készteti arra, hogy éppen most vegyen részt az Action Learning Team Coach Képzésen?

3. Van-e valami, amit Ön szerint fontos tudnunk Önről ahhoz, hogy tanulási folyamata még eredményesebb legyen?

4. Honnan értesült a képzésről? Kérjük, kattintson a megfelelő négyzetbe!
Action Learning ingyenes bemutatóról
A HR Partner Consulting-tól
A Gestalt Coaching Center-től
Az actionlearning.hu weboldalról
Korábbi résztvevőtől
Facebook-ról
LinkedIn-ről
Egyéb:

Köszönjük!

