JELENTKEZÉSI LAP ÉS SZÁMLAKÉRŐ NYILATKOZAT
A program megnevezése:
The assessment and treatment of adults with neurological conditions
-the Bobath conceptNemzetközi Bobath alaptanfolyam
A továbbképzés adatai:
A tanfolyam időpontja:

I. rész: 2014. május 09-19.
(10 nap, május 14. szerda szünet)
II. rész: 2014. június 21-25. (5 nap)
ESZTB által akkreditált továbbképzési pontérték:
120 pont

Időtartama:
Helyszín:
Oktató:
Részvételi díj:

120 óra
Budapest
Dr. Nagy Edit IBITA alaptanfolyami instruktor

Fizetési határidő:

240.000.- Ft./fő
(bruttó összeg, az akkreditált tanfolyam ÁFA mentes)
2014. április 15.

A
jelentkezés
a
befizetést
követően
válik
érvényessé!
A kurzus indulása esetén nem áll módunkban érvényes jelentkezés, de elmulasztott
részvétel után pénzt visszautalni. Azonban későbbi nemzetközi szintű Bobath
alaptanfolyamon részvételi lehetőséget tudunk biztosítani.
A jelentkező adatai:
Név, leánykori név:
Születési hely és idő:
Anyja neve:
Lakcím/értesítési cím:
℡

Fax:

@

Munkahely megnevezése:
℡

Munkahely címe:
Fax:
Betöltött munkakör:
Felsőfokú végzettség(ek) megnevezése:

@

A részvételi díj fizetésének lehetőségei:
Csak a szervező által (SZTE ETSZK) előre kiállított és megküldött számla
alapján lehet a részvételi díjat átutalni.
A számla kiállítását az alábbiak szerint kérem (X-szel jelölje döntését a táblázat
utolsó oszlopában):
Megosztva
Egy
összegben

I. pont
szerint
II. pont
szerint

2 db számlát
kérek
1 db számlát
kérek

I.
Ha az oktatási költséget megosztva fizeti magánszemély és cég/munkáltató, kérjük,
szíveskedjék kitölteni az alábbiakat:
Fizető magánszemély adatai
Név, amelyre a számlát kéri:
Cím:
Adóazonosító jel:
Adószám:
Számla összege:
A számla összegének az esedékes oktatási költségen belüli aránya:

Fizetés módja: átutalás
Kérjük, hogy utaláskor az átutalási bizonylat megjegyzés rovatában tüntesse fel a
jelentkező nevét és a következő témaszámot: 13135SE18 Bankszámlaszám: MNB
10028007-00282802-00000000
Fizető cég/munkáltató adatai:
Név:
Cím:
Adószám:
Számla összege:
A számla összegének az esedékes oktatási költségen belüli aránya:

Fizetés módja: átutalás
Kérjük, hogy utaláskor az átutalási bizonylat megjegyzés rovatában tüntesse fel a
jelentkező nevét és a következő témaszámot: 13135SE18 Bankszámlaszám: MNB
10028007-00282802-00000000

II.
Ha az oktatási költséget egy összegben fizeti magánszemély vagy cég/munkáltató kérjük,
szíveskedjék kitölteni az alábbiakat:
Fizető neve, amelyre a számlát kéri:
Cím:
Adóazonosító jel:
Adószám:
Számla összege:

Fizetés módja: átutalás
Kérjük, hogy utaláskor az átutalási bizonylat megjegyzés rovatában tüntesse fel a
jelentkező nevét és a következő témaszámot: 13135SE18 Bankszámlaszám: MNB
10028007-00282802-00000000

A megjelölt összeg megfizetését vállalom, a Szegedi Tudományegyetem számlájára átutalom.
Tudomásul veszem, hogy a képzést csak az átutalási bizonylat bemutatását követően
kezdhetem meg.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a számlakérő nyilatkozatban megadott
adatok valósak.

Kelt.: …………………………………………..

………………………………………………….
Jelentkező aláírása

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS

Mint fent nevezett munkáltatója igazolom, hogy…………………………………….nevű
dolgozónk Bobath tanfolyami részvételi díjának kifizetését (számla alapján történő átutalását)
…………………..százalékban a munkáltató vállalja.

……………………………………………
cég/munkáltató cégszerű aláírása
bélyegző

