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ZOP képzés jelentkezési és fizetési adatlap

ZOP képzés jelentkezési és zetési
adatlap
Képzés adatai:
Neve: Állat-, környezetvédelemre és fenntarthatóságra nevelés a Zoo Ovi Programmal
Továbbképzés alapítási engedélyszáma: 98/10/2020
Továbbképzés indítási nyilvántartási száma: R/2943/2020
Továbbképzés alapítója: Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány
Továbbképzés szervezője: QLP Program Kft
Képzés helyszíne: Elveszett Állatok Alapítvány – székhely, 1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 8.
Hospitálás helyszíne: Óbudai Almáskert Óvoda Csicsergő Tagóvodája - 1033 Budapest,
Szérűskert u.41.

Kérjük, adja meg érvényes e-mail címét, mert ezen keresztül tájékoztatjuk az aktuális
információkról:
*Kötelező

1.

E-mail-cím *

2.

Melyik képzésünkre jelentkezik? *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.
2020.szeptember 12-13.,19.,25-27., október 17.
2020. November 7-8., 13-15.,28-29.

3.

Jeletkező neve *

4.

Jelentkező telefonszáma - Érdemes lehet megadni, hogy akkor is kapcsolatba
tudjunk lépni Önnel, ha az email-en keresztül valamiért nem sikerül!

Részvételi díj rendezésének módja
https://docs.google.com/forms/d/1ddlLxREer_ZOqt3F22WlpACaABfM3lTtRynsySfuWsU/edit
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Részvételi díj
Képzés díja: 80 000 Ft.
Regisztrációs díj: 10 000 Ft. (vagy pl. 80%-os fenntartói finanszírozás esetén lehet a fennmaradó önrész
átutalása is)
FONTOS! Utalás előtt mindenképpen egyeztessen a szervezőkkel! Az előlegek utalása a minimum jelentkezők
megléte után kezdődik!
A részvételi díjjal és a képzéssel kapcsolatos egyéb kérdés esetén az alábbi e-mail címen vagyunk elérhetőek:
zopkepzes@gmail.com
Számla kiállítása a helyszínen történik a fennmaradó összeg kiegyenlítésével egyidőben.
Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány
Az alapítvány székhelye: 1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 8.
Bankszámlaszám: 16200168-00260620 (Magnet Bank)

5.

A fennmaradó összeg rendezése az alábbiak szerint történik: *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.
Képzésen résztvevő magánszemély
Képzésen résztvevő magánszemély és egyéb befizető (pl. vállalkozás, intézmény)
megosztva

6.

Ha a képzésen résztvevő magánszemély és egyéb befizető (pl. vállalkozás,
intézmény) megosztva válallja a költségeket. Milyen arányban (Magánszemély
önrésze.....százalék, azaz.....Ft. Egyéb befizető önrésze .....százalék, azaz .....Ft.)
történik a befizetés?

Költségviselő(k)
adatai

Az alábbiakban a számla kiállításához szükséges adatokat kérjük.
Számla kiállítása a helyszínen történik a fennmaradó összeg
kiegyenlítésével egyidőben.

1. Magánszemély

https://docs.google.com/forms/d/1ddlLxREer_ZOqt3F22WlpACaABfM3lTtRynsySfuWsU/edit
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7.

Számlázási neve:

8.

Számlázás címe:

9.

Adószám:

10.

Fzetendő összeg:

11.

Fizetés módja:
Soronként csak egy oválist jelöljön be.
Átutalás
Készpénz

2. Egyéb befizető (vállalkozás, intézmény, alapítvány, pályázat stb.)

12.

Sámlázási neve:

13.

Számlázás címe

14.

Adószám:

https://docs.google.com/forms/d/1ddlLxREer_ZOqt3F22WlpACaABfM3lTtRynsySfuWsU/edit
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15.

Fizetendő összeg:

16.

Fizetés módja:
Soronként csak egy oválist jelöljön be.
Átutalás (A számla kiállítása a fennmaradó összeg rendezése után történik a
képzés első napján)
Készpénzben egy összegben képzés első napján

Jogi nyilatkozat
A képzésen fényképek készülhetnek. A részvevők nevesítése nélkül ezeket a szervező promóciós, reklám és
marketing célokra korlátozás nélkül felhasználhatja.
A képzésen elhangzó előadások tartalmát, a képzés címét, logóját a szerzői jogok védik! Az előadások
tartalmát felhasználni, azokra hivatkozni csak a forrás pontos megjelölésével lehet! A képzés címét, logóját,
felhasználni csakis a szervezők kifejezett, írásbeli engedélye alapján lehet, csak azoknak akiket a szervező
ebben az engedélyben konkrétan nevesít!

17.

Szerzői jogok és a felhasználási feltételek *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.
Megismertem és magamra nézve kötelezőnek elfogadtam, azok betartását
vállalom!

Adatkezelési tájékoztató
Az adatok kezelője: Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány
Az itt megadott adatokat a számlák kiállításához, a képzéssel kapcsolatos kapcsolattartáshoz, a számlázással,
fizetéssel kapcsolatos kommunikációhoz szükséges.
Harmadik személynek csak abban az esetben adjuk át, ha arra hatóság kötelez minket, vagy a fizetési
késedelem behajtása miatt ez elkerülhetetlenné válik!
Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés jogcíme: az adatszolgáltató önkéntes hozzájárulása.
Az adatait az adatszolgáltatáshoz adott önkéntes hozzájárulása visszavonásáig, vagy érdekmúlásig őrizzük
meg.
Az adatkezelő: Jederán Miklós, az Elveszett Állatok Alapítvány munkatársa
Adatkezeléssel és a kezelt személyes adatokkal kapcsolatban felvilágosítást kérhetsz: Jederán Miklóstól a
miklosjederan@gmail.com email címen.
Részletes adatvédelmi tájékoztató: http://www.elveszettallatok.hu

https://docs.google.com/forms/d/1ddlLxREer_ZOqt3F22WlpACaABfM3lTtRynsySfuWsU/edit
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Adatkezelési tájékoztatás *
Soronként csak egy oválist jelöljön be.
Elismerem, hogy az adatkezelési tájékoztatót elolvastam, megértettem és az
abban foglaltakat elfogadom

Köszönjük jelentkezését az "Állat-, környezetvédelemre és fenntarthatóságra
nevelés a Zoo Ovi Programmal" képzésünkre!

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Űrlapok

https://docs.google.com/forms/d/1ddlLxREer_ZOqt3F22WlpACaABfM3lTtRynsySfuWsU/edit
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