Tanfolyam jelentkezési, regisztrálási tudnivalók
Kedves Jelentkező,
elsősorban szeretnénk megköszönni, hogy megtiszteltél bizalmaddal és jelentkeztél
tanfolyamunkra.
A tanfolyamon való részvétel feltételei:
A résztvevőket a jelentkezések beérkezési sorrendjében fogadjuk, de a végleges regisztráció
csak a tanfolyami díj 50%-ának beérkezésekor történik, mely összeget legkésőbb a tanfolyam
kezdete előtt 10 nappal kérjük befizetni. Az előleg fizethető készpénzben vagy a helyszínen
bankkártyával (Sopronban a Baross u. 24. alatt), postai rózsaszín csekken (Glass Design KFT,
9400 Sopron, Baross u. 24. címre) és utalható, (Glass Design KFT, Unicredit Bank, számlaszám:
10918001-00000013-66460000, illetve külföldről Euróban: Glass Design KFT, Sopron BIC:
CIBHHUHB IBAN: HU73107004266696377450000005).
A befizetett összegről számlát állítunk ki, amely a tanfolyam helyszínén vehető át, de kérésre
szívesen elpostázzuk.
Tanfolyamainkon csak meghatározott számú résztvevőt tudunk fogadni. Ha a minimum
létszám nem telik be, akkor egy héttel a tanfolyam kezdése előtt - a beérkezett előlegek
alapján - fenntartjuk a jogot a tanfolyam lemondására, vagy új időpont kitűzésére. Ebben az
esetben a már befizetett előleget igény szerint azonnal visszafizetjük, vagy a következő
tanfolyamra előlegnek tekintjük.
Lemondási feltételek:
A jelentkezést követően a tanfolyamra jelentkező részéről a részvétel a tanfolyam kezdete
előtt legkésőbb egy héttel csak 20%, a tanfolyam előtt 1 héten belül 30% kezelési költség
felszámítása mellett mondható le.
Praktikus információk:
Tanfolyamainkon műhelymunka folyik. Kérjük ennek megfelelően kényelmes - de nem kényes
- réteges öltözéket válassz.
Ha a tanfolyamon oktatott technikához használatos szerszámmal rendelkezel, érdemes azt
magaddal hozni. Tapasztalatunk szerint mindenki a saját, megszokott szerszámával dolgozik
ügyesebben. (Gondolunk itt elsősorban üvegvágóra, törőfogóra, de akár gyöngyöző
szemüvegre stb.)
Amit mindenképp érdemes hoznod:
- Jegyzetfüzet,
· Fusing, Tiffany, üvegfestő és ólomüvegező kurzusokra:
- rajzeszközök, (ceruza, radír, toll, körző, filctoll)
- üveges szerszámok (ha van, ha nincs, a helyszínen biztosítunk)
- esetleg kötény
· Üveggyöngykészítő kurzusra:
- pamut ruházat
- hajgumi, illetve csat (amennyiben hosszú a haj)
- esetleg kötény
A soproni tanfolyam résztvevőiért - igény szerint - kimegyünk az állomásra, segítünk a
szállásfoglalásban.
Lehetőség van ebéd rendelésére: A www.teletal.hu honlapon kiválasztott ételek kódját előző
nap 11 óráig kell megkapnunk, pl. e-mailben, hogy megrendelhessük. Helyi ételfutár
szolgálattól tudunk a tanfolyam napján is rendelni, ez egy kicsit költségesebb megoldás.
Kéréseiddel, kérdéseiddel fordulj hozzánk, szívesen segítünk!
Kérjük, a tanfolyam pontos kezdési időpontjáról tájékozódj!
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