
 
TÁKÉKOZTATÓ A JELENTKEZÉSRŐL 

 
 
I. Jelentkezés 

 

 MINDEN képzésre, eseményre ONLINE kell jelentkezni 
a www.metronomkepzes.hu oldalon.  

 HA AZ ÖN RÉSZVÉTELI DÍJÁT A MUNKÁLTATÓJA  VAGY  MÁS 
SZERVEZET (IS)  FIZETI, A JELENTKEZÉSI LAPJÁT AZ ISKOLA 
VEZETŐJÉNEK ALÁÍRÁSÁVAL, LEPECSÉTELVE, KELL 
VISSZAKÜLDENIE A SZERVEZET E-MAIL CÍMÉRE.  

 
Köszönjük, hogy a határidő betartásával segíti munkánkat.  

 
E-mail cím:  

 info@metronomkepzes.hu – Metronom Közhasznú Nonprofit Kft.  
(csak aláírt jelentkezési lapot csatoljon)  

 
II. Beküldési határidő 

 
A jelentkezés folyamatos, a képzés előtti napot megelőző 48 óráig, online 
képzés esetén a képzési nap előtt egy héttel.  
  

III. Visszaigazolás 
 

A képzés kezdete előtt, de legkésőbb egy héttel.  
Online képzés esetén egy héttel.  

 Ha a jelentkezők száma a szükséges minimális létszámot nem éri 
el, a képzés átszervezhető vagy más képzéssel összevonható, vagy 
nem kerül indításra. 

  
IV. Lemondási feltételek 

 

 visszafizetéssel csak a tanfolyam megkezdése előtt egy héttel,  

 kevesebb, mint egy héttel a képzési időpont előtt nem áll 
módunkban a részvételi díjat visszafizetni. 

 online képzésre jelentkezéskor nem áll módunkban a részvételi díjat 
visszafizetni.   

  
V. Tanúsítvány  

 
(30 órás) kiadásának feltételei FÜGGETLENÜL A KÉPZÉS FORMÁJÁTÓL 
(online, offline):  

 részvétel a foglalkozások min. 80%-án,  

 a tanfolyamnál jelzett beszámolási kötelezettség (szóbeli és/vagy 
írásbeli) teljesítése,   

 a részvételi díj megfizetése,  

 a szükséges dokumentáció kitöltése, elkészítése 
 

http://www.metronomkepzes.hu/
mailto:info@metronomkepzes.hu


  
VI. Tanúsítvány vagy igazolás újbóli kiadásának feltétele 

 

 igazolás kiállítása díjmentes 

 elvesztett tanúsítvány újbóli kiállításának költsége 2000 Ft, melyet 
átutalással vagy a tanúsítvány átvételénél a helyszínen 
készpénzben lehet megtenni. 

 Az ettől eltérő feltételek az egyes képzéseknél találhatók. 
 
VII. Részvételi díj megfizetése  

 

 a képzést szervező által kiállított számla alapján átutalással  

 a részvételi díj nem tartalmazza a szállás, étkezés, utazás költségeit 
sem a tanár, sem a közreműködő tanuló számára, kivéve, ha az a 
képzés kiírásánál jelzésre került.  

 napi jeggyel egy képzési napon minden képzés látogatható, melyet 
ELŐRE KELL ÁTUTALÁSSAL megfizetni 3000 Ft/fő   

 ELŐRE JELZETT IGÉNY ESETÉN 5 órás nem akkreditált igazolás 
kerülhet kiadásra 

 


