
Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) 

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül 

megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik.  

A jelentkezés folyamatával és a tréningekkel, képzésekkel kapcsolatosan felmerülő 

kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. 

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (horizontkepzes.hu) történő jogviszonyra 

terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalon 

http://horizontkepzes.com 2019. március 10. napjától hatályos és visszavonásig 

hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A 

módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 12 (tizenkettő) nappal a 

weboldalon közzéteszi. Megrendelők a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk 

nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan 

érvényes. 

Jelentkezés és részvételi feltételek 

Horizont Képzési Központ 

Darvasi Zsuzsanna 

Székhely: 7625 Pécs, Juhász Gyula utca 2/2/B 

Adószám: 73525381-1-22 

Nyilvántartási szám: 21973791 

Elérhetősége (e-mail, telefonszám): 

zsuzsanna.darvasi@gmail.com, 0620/4062995 

Képviselő: Darvasi Zsuzsanna 

 

Együttműködő vállalkozó: Demeter Gáborné e.v. 

Adószám: 72874697-1-22 

Nyilvántartási szám: 20889685 
Címe: 7633. Ybl Miklós u. 7/3/B. 4.em./3. 

Elérhetősége (e-mail, telefonszám): 

gaborne.demeter@gmail.com, 0630/436-6367 

 

A jelentkezés feltételei 

A Megrendelő megismeri, megérti az adatvédelmi tájékoztatót és elfogadja az 

általános szerződési feltételeket (ÁSZF). Elküldi a kitöltött jelentkezési lapot a 

Szolgáltatónak (megadja, hogy melyik tréningen/képzésen szeretne részt venni, 

valamint a résztvevő(k) nevét, telefonszámát, e-mail címét és számlázási címét). 

A felsorolt fizetési módok valamelyikén kiegyenlíti a program díját a beérkezési 

határidőn belül. Az összeg bankszámlán történő jóváírásával egyidejűleg jogosulttá 

válik a tréningen/képzésen való részvételre.  

http://horizontkepzes.com/
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Fizetési módok 

Előre utalással: az email-ban, vagy a weboldalról letöltött Jelentkezési lapon 

megadott bankszámlaszámra utalva. 

 
Lemondás 

 
A tréningrésztvevő írásban (e-mailben) lemondhatja a részvételét azon a tréningen, 

amelyre jelentkezett és tréningdíjat fizetett.  

a. Amennyiben a lemondás több, mint 7 nappal, azaz 168 órával a tréning 

kezdete előtt történik, akkor a befizetett összeg 100%-a visszajár, melyet 

visszautalunk a tréning napját követő 48 órán belül az indító számlára. 

b. Amennyiben a lemondás kevesebb, mint 7 nappal, azaz 168 órával a tréning 

kezdete előtt történik, vagy a résztvevő nem jelenik meg a tréningen, a 

befizetett összeg elvész, azaz nem áll módunkban visszatéríteni.  

 

A fentebb leírt feltételek vonatkoznak az egyéb programokra, képzésekre, 

előadásokra.  

A tréning 

A Pécsen tartott tréningek/képzések helyszíne: Árkádia Hotel, Hunyadi János u.1. 

A tréningre a munkafüzetet a Szolgáltató biztosítja a résztvevők számára. A 

résztvevők maximális létszáma: 12 fő. Egy tréningóra 45 perc. 

A Szolgáltató biztosítja a képzés lebonyolításához szükséges tárgyi és személyi 

feltételeket, az egészséges és biztonságos, a képzés céljának megfelelő 

körülményeket, melyek a következők: 

 Megfelelő méretű terem, ahol a résztvevők középen körben, vagy félkörben 

egymást jól látva ülhetnek. 

 A résztvevők számával azonos mennyiségű szék körben vagy félkörben 

rendezve a teremben, plusz székek biztosítása az ablak mellett.   

 Asztalok a teremben arra az esetre, ha a gyakorlatok csoportos munkát 

igényelnek. 

 Flipchart tábla és legalább 4 flipchart papír, speciális filc, laptop, projektor. 


