
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

 

1. Jelentkezés 

1.1 –  A tanfolyamra jelentkezni írásban: az online regisztrációs oldalunk segítségével vagy postai 
levélben vagy faxon lehet. Telefonon történő jelentkezéseket sajnos nem tudunk elfogadni. 

1.2 --  A jelentkezések visszaigazolását a megbízások feldolgozása után küldjük el Önöknek, amelyek 
tartalmazzák a tanfolyamok kezdetét, végét és az esetleges egyéb információkat. Amennyiben 
egy tanfolyam a kívánt időpontban már betelt, úgy Önt erről tájékoztatjuk, és ha kívánja 
várólistára tesszük.  

1.3 –  Visszaigazolás után a tanfolyam iránt elköteleződni a tanfolyami díj 50 %-ának befizetésével 
lehet.  

1.4 --  A jelentkezéseket a befizetések beérkezése sorrendjében vesszük figyelembe.  

1.5 –  A tanfolyamon csak azok vehetnek részt, akik a tanfolyam kezdete előtt legkésőbb 3 
munkanappal a teljes részvételi díjat befizették. 

1.6 --  Azon sajnálatos esetekben, amikor a tanfolyam indulásához szükséges minimális létszám nem 
gyűlik össze, a Díszkertésztanoda az adott tanfolyamot szervezési okokra való hivatkozással 
lemondja, a jelentkezőket legkésőbb a tanfolyam megkezdése előtti munkanapon 18 óráig 
elektronikus úton értesíti. A tanfolyam elmaradása esetén a befizetett díjat teljes egészében 
visszafizetjük. Egyéb kártérítési igényt nem teljesítünk. 

 

2. Részvétel és a részvétel lemondása 

2.1 --  A tanfolyam rendje és ütemezése kötelező érvényű a tanfolyami visszaigazoláson szereplő 
kezdési és befejezési időpontoknak megfelelően. 

2.2 --  Kizárólag írásban: e-mailben, postai úton vagy faxon érkezett visszamondást veszünk 
figyelembe. 

2.3 –  Amennyiben a jelentkezési díjat, azaz a tanfolyam díjának 50%-át már befizette, és még sem 
tud részt venni a tanfolyamon, ebben az esetben a befizetett összeg felét, azaz a tanfolyam 
teljes díjának 25%-át áll módunkban visszafizetni.  

2.4 --  Amennyiben a részvétel visszamondása a teljes összeg befizetése után, de a tanfolyam 
kezdete előtti munkanapon érkezik be hozzánk, úgy a teljes tanfolyami díj 25%-át számítjuk fel, 
és a fennmaradó 75 %-ot visszautaljuk. 

2.5. –  A tanfolyam kezdő napján vagy ezután érkező visszamondás esetén a befizetett összeget nem 
áll módunkban visszafizetni. 

 

3. Díjak, számlázás 

3.1 --  A tanfolyami díj résztvevőnként és tanfolyamonként értendő, és kizárólag a tanfolyam díját 
tartalmazza. 



3.2 --  A tanfolyam díjának 50 %-át a jelentkezés visszaigazolása után Ambrus Mária névre, a 
11600006-00000000-17558536 számú számlára, Díszkertésztanoda közlendővel kell utalni. A 
fennmaradó 50 %-ot a tanfolyam megkezdése előtt legkésőbb 3 munkanappal kérjük elutalni a 
fenti számlaszámra. 

3.3 --  Az oktatás 27% Áfa tartalmú. 

3.4 –  Kérjük, jelentkezéskor tudassák, hogy a számlát milyen névre, címre állítsuk ki. 

 

5. Adatvédelem 

5.1 --  A résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelentkezéskor feltüntetett személyi adataikat a 
Díszkertésztanoda feldolgozza, rögzítse és tárolja.  

5.2 --  A Díszkertésztanoda vállalja, hogy az adatokat bizalmasan kezeli, és harmadik személynek 
nem adja ki. 

 

6. Szavatosság, felelősség 

6.1 -- A résztvevő a tanfolyam végén írásos igazolást kap a tanfolyamon való részvételről.  

6.2 -- A tanfolyam helyiségeibe, illetőleg a tanfolyamnak helyet adó épület parkolójába bevitt 
tárgyakért és eszközökért a Díszkertésztanoda felelősséget nem vállal. 

7. Reklamációk 

7.1 -- A tanfolyam ideje alatt az oktatás minősége és az oktatáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások 
iránt felmerülő észrevételeiket, kifogásaikat csak a tanfolyam időtartama alatt tudjuk figyelembe 
venni.  

8. Szerzői jogok 

8.1 --  A tanfolyamokon az elhangzott és az előadók által rendelkezésre bocsátott minden oktatási 
segédanyag az előadók szellemi terméke, kizárólagos tulajdona, azokat bármilyen formában 
rögzíteni, másolni, többszörözni, vagy más helyen felhasználni csak az előadó előzetes írásos 
engedélyével szabad. 

9. A részvételi feltételek érvényessége 

9.1 --  A részvételi szabályzat előírásait a résztvevő a jelentkezési díj befizetésével elfogadja. 

. 

10. Irányadó jog és bíróság 

10.1 -- A résztvevő és a Díszkertésztanoda között a tanfolyam elvégzésére kötendő szerződésre a 
magyar polgári jog rendelkezései az irányadóak. A szerződésből fakadó esetleges jogvita 
eldöntésére a Felek alávetik magukat a Szombathelyi Bíróság, illetőleg a Vas Megyei Bíróság 
kizárólagos illetékességének. 


