Jelentkezési lap
Szakmai továbbképző tanfolyamhoz
A jelentkező adatai:

(kérjük olvasható, nyomtatott nagybetűkkel kitölteni)

Név:…………………………………………………………………………………………….
Lakcím:………………………………………………………………...................................
Tel:………………………E-mail:…………………………………………………………….
Számlázási név,cím:………………………………………………………………………..
A Tanfolyam adatai:

(azon tanfolyam adatai, amelyikre jelentkezni szeretnél)

A tanfolyam témája:…………………………………………………………………………..
A tanfolyam helyszíne:……………………………………………………………………….
A tanfolyam időpontja:………………………………………………………………………..
A technikai tanfolyamokon mindenki saját kezén dolgozik, modell nem szükséges! Amennyiben ez nem
megoldható két tanuló dolgozik egy modell kezein. Az esetleges modellválasztásnál figyeljetek arra, hogy a
modell szép körmű, és körömágyú, „jól sablonozható” kezű legyen. Ne legyen rágott a körme, izzadós
keze, stb. A rossz modellválasztás megnehezíti a munkát! A modell nem lehet szakmabeli!

A tanfolyamokon használt Indigo Nails alapanyagokat mindenki számára biztosítjuk. A képzés
részletei, és a tanfolyamokhoz szükséges eszközök listája a viktoriakoromszalon.hu oldal
tanfolyamleírások menüpontja alatt megtalálható.

A jelentkezés feltételei:
A kézápoló, műköröm építő végzettség megléte, a jelentkezési lap kitöltése és visszajuttatása, valamint a
tanfolyamonkénti 5.000Ft tanfolyami előleg megfizetése. A jelentkezési lap leadható: személyesen, vagy e-mailben. Az előleg fizethető: személyesen, postai úton, vagy banki utalással az alábbi címre:Viktória Beauty Kft
7623 Pécs József Attila u. 26. Banksz: 50600131-30088445-55600017 A fennmaradó összeg a helyszínen
készpénzben fizetendő. Postai utalás esetén a jelentkezési laphoz csatolni kell a befizetési bizonylat másolatát!
Jelentkezési lap leadása és az előlegfizetés legkésőbb a tanfolyam megkezdése előtti tízedik nap, vagy amíg a
létszám be nem telik.

Figyelem! A jelentkezést csak a tandíjelőleg megérkezésekor tudjuk véglegesíteni!
A jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával szerződést kötök Kovácsné Fábián Viktória szakoktatóval, a fent
megnevezett tanfolyamon való részvételre. Amennyiben a jelentkező mégsem kíván részt venni a tanfolyamon, a
befizetett előleget visszatéríteni nem tudjuk, de azt, egy későbbi tanfolyamba beszámítjuk. A szervező fenntartja
magának a jogot, hogy kevés jelentkező esetén a tanfolyamot visszamondja! Ebben az esetben az előleg
összege teljes egészében visszaigényelhető. A jelentkezési lap kitöltésével, és aláírásával hozzájárulok, hogy a
Viktória Beauty Kft, az általa szervezett rendezvényekről és az Indigo Nails alapanyagokkal kapcsolatos
újdonságokról, változásokról értesítsen, részemre hírlevelet küldjön. Az adatok közlése önkéntes. A
rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik fél részére át nem
adjuk. A Viktória Beauty Kft adatkezelési nyilvántartásba vételi száma: NAIH-56169/2012

………………………………….
Tanfolyamszervező

…………………………….
Jelentkező

Dátum:………………………..
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www.indigonails.hu

www.viktoriakoromszalon.hu

