MEGÁLLAPODÁS TÁVOKTATÁSOS KÉPZÉSRŐL
Tanfolyam sorszáma: _____

amely létrejött a Magyar Jacht Akadémia oktatási és szolgáltató kft (a továbbiakban: MJA) és

Név:

Születési hely, év:

Lakcím:

Telefon:

Számlázási cím:

E-mail cím:

Kérem jelezze, melyik csomagot választotta:

Honnan értesült a képzésről: 1. mja.hu,
kitöltése nem kötelező

Partmenti alapcsomag
Partmenti prémium csomag

2. Google hirdetés 3. barátok,

Partmenti médium csomag
Óceáni prémium csomag

4. családtag,

5. egyéb:

(a továbbiakban: kadét) az alábbiak szerint:
1. Az MJA vállalja, hogy:
a. A távoktatásos képzést a jogszabályi előírások szerint végzi.
b. A kadét számára biztosítja a képzéshez szükséges tananyagot.
c. A kadétnak a képzés részleteit a Távoktatásos képzési szabályzat formájában átadja.
d. A kadét számára a hatósági előírásoknak megfelelően 2 kötelező konzultációt biztosít.
e. A távoktatásos képzés záróvizsga időpontjáig tart.
f. A tananyag 70%-os elsajátítása esetén a kadétnak Képzési igazolást állít ki.
g. Biztosítja a kadétnak az előírt gyakorlati képzés lehetőségét az előre meghirdetett időpontokban.
h. A gyakorlati képzés és a hajón történő sikeres vizsgák után a Fedélzeti oktatási napló kiállításával igazolja a hajózási hatóság felé a
jogszabályi előírások teljesítését.
i. A hajózási gyakorlati képzés utáni időpontra megszervezi a hatósági képesítő vizsgát.
2. Pénz visszafizetési garancia az elméleti tanfolyami díj 100%-ig:
Az MJA 100%-os pénz visszafizetési garanciát vállal a választott csomag elméleti tanfolyami díjából a 12 tmf tanfolyam 2. moduljának
kiküldésének időpontjáig. A tananyag árából (ha az a csomagban nem ajándékként szerepelt) az MJA a visszatart 15 000 Ft-ot, mivel a
tankönyvet nem veszi vissza.
3. A csomagokra vonatkozó rendelkezések:
Amennyibe a Kadét egy másik rádiós tanfolyamon vagy hosszabb tréningen vagy másik kabinban szeretne részt venni a gyakorlati képzésen,
akkor csak az árkülönbözetet kell megfizetnie (Upgrade). Amennyiben az aktuális Ft/€ árfolyam 10 forintnál jobban eltér az előkalkulált
315Ft/€-tól, a tréningek áránál utólagos kalkulációnak van helye.
4.

A Kadét vállalja, hogy:
a. Megfizeti a képzés és a tananyag teljes díját, ami a jelen Megállapodás hatályba lépésének és a képzés megkezdésének feltétele.
b. Az előírt határidőig teljesíti a megadott feladatokat és részt vesz a kötelező konzultáción.
c. A hatósági vizsga megszervezéséhez határidőre átadja az előírt dokumentumokat.
5.

A kadét kijelenti, hogy megismerte a Távoktatásos képzési szabályzatot, amit itt lehet letölteni:
http://tavoktatas.mja.hu/infok/12tmf-szabalyzat.pdf
Amennyiben az azokban foglalt kötelezettségeket nem teljesíti, tudomásul veszi, hogy az MJA-t kártérítési kötelezettség nem terheli és
a jelen megállapodás megszűnik. A fentiek elfogadását aláírásával igazolja.

6. Adatkezelési nyilatkozat: A tanfolyam hatóságilag jóváhagyott és ellenőrzött képzés. A kért adatokat jogszabály által előírt, a Nemzeti
Közlekedési Hatóság számára történő adatszolgáltatási kötelezettség miatt kell megadni. A kadét adatait a tanfolyam elvégzéséhez szükséges
mértékben célhoz kötötten használja fel az MJA. Hozzájárulását az adatkezeléshez bármikor visszavonhatja, de ekkor a továbbiakban a
képzésben nem vehet részt a hatósági előírások miatt. Ebben az esetben adatait – kivéve a törvényi nyilvántartási kötelezettséget nyilvántartásunkból töröljük. Adatait harmadik személynek kizárólag csak kadét engedélye vagy törvényi kötelezés esetén adjuk át.
7. A kadét nyilatkozata: Hozzájárulok ahhoz, hogy az ebben a szerződésben átadott elérhetőségi adataim az MJA általános adatbázisába
kerüljenek. Az MJA az adataimat a jogszabályi kötelezettségei teljesítésén kívül csak a számomra nyújtott ingyenes tájékoztató tevékenység
céljára használhatja (pl. hajózással kapcsolatos hírlevelek küldése, oktatási, túralehetőségek ismertetése, stb.).
Az MJA Adatkezelési nyilatkozata itt érhető el: http://www.mja.hu/adat/adatkezeles.pdf
Hozzájárulok.

Kérem, hogy választását egyértelmű módon jelezze!

Nem járulok hozzá.

2018. _____________________
_______________________________
kadét aláírása

______________________________
Magyar Jacht Akadémia kft vezetője

