Online asztrológiai tanfolyami
regisztráció
A képzés célja
Az alapfokú asztrológiai ismeretek megszerzése, a horoszkóp elemei, főbb jelentéseinek elsajátítása,
analógiás gondolkodás, szimbólumok megértése. A teljes 3 éves képzésben szereplő modulok
tetszőlegesen elvégezhetők: - Alapismeretek (Jegyek, bolygók, házak, fényszögek) - Elemző,
képletolvasási ismeretek – Prognosztika – Szinasztria.
A kezdő online tanfolyam időtartama (első év) : 2017. október 5. -május 25.
Óraszám: 60 óra (két félév)
Az első óra: 2017. október 5.
Élő webinárok időpontjai: minden csütörtökön 18:30-tól 20:30-ig. Ettől az időponttól eltérés októbere
12-én lesz, külföldi tartózkodás miatt. Az óra a hét egy másik napján lesz megtartva. A webinárok egy
meghatározott felületen elérhetőek lesznek meghatározott időtartamig, ahol videó formátumban
visszahallgathatók. A webináriumokra e-mailes meghívóval, (link) lehet feljelentkezni, amit a szervező
küld ki. Nem kell hozzá semmilyen alkalmazást letölteni.
A tanfolyam elvégzése nem igényel szakmai előképzettséget.
Technikai feltételek: szélessávú internet, számítógép (vagy okos telefon), webkamera opcionális.

Résztvevő adatai:
Jelentkező neve:
Születési dátuma, idő, óra, perc:
(A horoszkóp ábra elkészítéséhez szükséges adat)
Email cím:
Levelezési cím:
Áfás számla igénylése esetén számlázási adatok:

Részvételi díj
Az alap tanfolyam díja: 60.000 HUF/félév vagy 200 EUR/félév
A tanfolyami hely akkor biztosított, ha a tanfolyam részvételi díja befizetésre került.( Részletfizetés
igénylése esetén 20.000 Ft.)
Forint számla: CIB BANK: 10700206-07062306- 51200002 Jogosult neve: Németvölgyi-Nagy Renáta
Euro számla: IBAN HU5210700206-07062306-50000005 SWIFT: CIBHHUHB

Lemondási feltételek
•
•
•
•

A befizetett kurzus díját lemondás esetén az alábbiak szerint térítjük vissza:
A kurzus kezdete előtti 14 naptári nappal történő lemondás esetén a kurzus díjának 100%-a
visszajár.
A kurzus kezdete előtti 7-13 naptári nappal történő lemondás esetén a kurzus díjának 50%-a
visszajár
A kurzus kezdete előtti 2-6 naptári nappal történő lemondás esetén a kurzus díjának 25%-a
visszajár egyösszegű befizetés esetén.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a kurzust megkezdi, vagy a fenti határidőkig nem terjeszt
elő visszatérítési kérelmet, úgy a kurzuson történő részvételi szándékát megerősítettnek tekintjük.
Visszatérítésre a későbbiekben nincs lehetőség.

Szerzői jogvédelem
A kurzuson rendelkezésre bocsátott anyag teljes terjedelmében Németvölgyi-Nagy Renáta asztrológus
szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll, az anyagban megtalálható információk, adatok kizárólag
saját felhasználás céljából használhatók. Az anyag egészének vagy egy részének másolása,
sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi forgalomba hozatala, hasznosítása
vagy más, nem saját felhasználásra történő használata tilos, arra csak a szerző külön írásos engedélye
alapján van lehetőség.

Jelen regisztráció beküldésével Ön elfogadja a fenti feltételeket. A jelentkezési lap egyben
költségvállaló nyilatkozatnak minősül a díjak befizetése tekintetében.
Kelt, 2017………………………………..
…………………………………………………………..
Jelentkező aláírása

Személyes adatkezelésről nyilatkozat
A jelentkezési lapon megadott elérhetőségeket illetve a kurzus során birtokomba jutott személyes
adatokat kizárólag a Jelentkezővel való kapcsolattartásra használom fel és azt harmadik személy
részére történő átadás okán csak felhatalmazása alapján teszem meg.

Németvölgyi-Nagy Renáta okl. asztrológus
horoszkopelemzes.hu tulajdonosa

