GEOTÚRA-VEZETŐ KÉPZÉS (Bodajk)- tájékoztató
(2022. szeptember 9 – október 2 → összesen 60 óra)
Jelentkezési határidő: 2022. július 17. (vasárnap) 12:00 óra
Jelentkezés űrlap : https://forms.gle/qGVb3mCj8JaAMMj26
A jelentkezés befogadásáról, regisztrálásáról a Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség (továbbiakban: Szövetség) visszaigazoló e-mailt küld, lehetőség szerint 24 órán belül.
1. A kiírásban és a programban meghirdetett feltételeket és tematikát megismertem, azokat elfogadom.
2. Tudomásul veszem, hogy jelentkezésemet a Szövetség kizárólag akkor tekinti érvényesnek, ha a
bruttó 60.000,– Ft (azaz hatvanezer forint) összegű részvételi díjat a jelentkezési lap beküldésével
egyidőben átutalom az alábbi számlaszámra.
Bankszámlaszám: 11736006-20359997-00000000
Számlatulajdonos neve: Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség
A közlemény rovatba kérjük beírni: jelentkező neve, geotúra-vezetői tanfolyam díja
(Számlát a Szövetség csak arra a névre tud kiállítani, ahonnan az utalás érkezett)
3.

Elfogadom, hogy az átutalt összeg más jelentkező személy részvételi díjába történő beszámítására
nincs mód.

4. Amennyiben a koronavírus-fertőzés veszélyére tekintettel, a mindenkire kötelező korlátozó intézkedések következtében a képzést nem lehet megkezdeni, a Szövetség az intézkedések hatálybalépését követően 3 napon belül a részvételi díj teljes összegét visszautalja a jelentkezőnek.
5.

A résztvevők (hallgatók, oktatók) bármelyikének pozitív koronavírus-teszteredménye esetén a
szervezők a tanfolyamot azonnali hatállyal felfüggesztik abban az esetben is, ha az érintett(ek)
nem mutat(nak) tüneteket.

6. Elfogadom, hogy a 4. pontban részletezett, illetve a tanfolyam ideje alatt esetlegesen hatályba lépő
korlátozó intézkedések miatti felfüggesztése esetén a szervezők a felfüggesztés napjától számított
365 napon belül – amennyiben azt a korlátozó intézkedések visszavonása lehetővé teszi – befejezik a tanfolyamot. Amennyiben ez nem lehetséges (mert a korlátozó intézkedéseket egy éven belül
sem oldják fel), abban az esetben a Szövetség – a felfüggesztés napjától számított 366. napon – a
részvételi díj időarányos összegét visszafizeti a résztvevőnek (meg nem tartott tantermi és/vagy terepi órák száma × 1.000,- Ft). Elfogadom, hogy a felfüggesztés napjától számított 365 napon belül a
részvételi díj időarányos összegének visszafizetésére nem vagyok jogosult.
7. Elfogadom, hogy a tanfolyam indításának feltétele legalább 30 fő jelentkezése; 35 főnél több jelentkezés esetén pedig már kizárólag – visszamondás esetén – a várólistáról lehet bekerülni,
amelynek alapja az érvényes jelentkezések beérkezési sorrendje. Amennyiben a jelentkezők száma
a fenti minimumot nem éri el, a Szövetség a részvételi díj teljes összegét visszautalja arra a bankszámlára, ahonnan az utalás történt.
8. Tudomásul veszem, hogy a Szövetség a sikeres vizsga alapján oklevelet állít ki , melynek értelmében a tanfolyammal érintett földrajzi területen geotúra-vezetésre leszek jogosult.
9. A jelentkezési lap beküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy a Szövetség azon közölt személyes adataimat nyilvántartsa, azokat a tanfolyammal, illetve a geotúra-vezetők nyilvántartásával összefüggésben tárolja és kezelje. A Szövetség a személyes adatokat harmadik félnek nem adja át. Kijelentem,
hogy a Szövetség adatvédelmi tájékoztatóját megismertem és elfogadom.
Melléklet : Képzési és terepi terv, Adatkezelési tájékoztató
Kelt: ……………………….………., 2022. …………. hó ……. nap

…………………………………………………………
jelentkező aláírása

