Általános tájékoztató a tanfolyamon Résztvevők számára

A torta dekorációs tanfolyamon való részvételhez szükséges, hogy a Jelentkező a részvételi
szándékát felénk (a Sweet Home & Cake kft. felé) a kiírt tanfolyami időpont előtt jelezze. Erre
lehetősége van az alábbi módon:
- webáruházon keresztül,
- telefonon,
- email-ben vagy
- személyesen üzleteinkben.
A jelentkezés azonban csak egy előzetes regisztrációnak számít mindaddig, amíg a tanfolyam
előlege, azaz a választott tanfolyam díjának minimum 50%-a nem kerül kifizetésre a Sweet
Home & Cake kft. felé. A kifizetés történhet átutalással az alábbi bankszámlaszámra:
Raiffeisen Bankszámla tulajdonos: Sweet Home & Cake Kft.
Raiffeisen-es Bankszámlaszámunk: 12022203-01393784-00100008

bankkártyás fizetéssel vagy készpénzben a jelentkezéskor üzleteinkben. Az előleg
befizetésével megtörténik a jelentkezés véglegesítése, melyről számlát állítunk ki a
Résztvevőnek. A Jelentkező vállalja a Wilton tanfolyamok esetében, hogy az ahhoz
szükséges készlet csomagot is beszerzi, illetve megvásárolja üzletünkben, hogy a tanfolyam
alatt biztosítva legyen számára minden szükséges eszköz. (Ez az CSAK a Wilton
tanfolyamokra érvényes, egyéb tanfolyamok esetében nem szükséges készlet csomag
vásárlása, a többi tanfolyamon a Sweet Home & Cake kft. Biztosítja az eszközöket és minden
hozzávalót.)
A torta dekorációs tanfolyamok helyszíne:
1114. Budapest, Bartók Béla út 15/B. - Édes Ízek üzlet tanfolyam terme, ahova minden
kedves jelentkezőt várunk a tanfolyam napján reggel 10:00-i kezdettel.
Elállás, időpontváltozás
1. A tanfolyamon a Résztvevő az előleg befizetésével jelzi, hogy részt kíván venni az
adott időpontban a tanfolyamon. Amennyiben egyéb okok miatt mégsem tud a
tanfolyamon megjelenni, és ezt nekünk a tanfolyam időpontját megelőző 10.
munkanapig jelzi számunkra, akkor a már befizetett teljes összeget megtérítjük a
részére (azaz, ha a tanfolyam tárgy hó 20-án van, akkor az utolsó munkanap az tárgy
hó 5-e, hogy vissza tud lépni a tanfolyamon való részvételi szándékától úgy, hogy mi
teljes összeget visszautaljuk a Jelentkező részére).
2. Amennyiben a kiírt tanfolyam időpontját megelőző 10. és 5. közé eső munkanapon
belül jelzi számunkra, hogy nem tud megjelenni a tanfolyamon, abban az esetben
egyeztetünk egy másik tanfolyam időpontjára és átírjuk ingyenesen a következő
tanfolyamok egyikére, de már az előleg díját nem tudjuk visszatéríteni a Résztvevő

számára, viszont a következő tanfolyamra átvihető az előleg, így nem szükséges újabb
előleg fizetése. Amennyiben a felajánlott új tanfolyami időpontok közül a Jelentkező
nem tud választani másikat, akkor ezzel együtt a Jelentkező lemond a már befizetett
előlegről, és tudomásul veszi, hogy az részére nem megtéríthető.
3. Amennyiben a kiírt tanfolyam időpontját megelőző 5. – 0. közé eső munkanapon
belül jelzi számunkra, hogy nem tud megjelenni a tanfolyamon, abban az esetben
nem tudjuk visszatéríteni a tanfolyam díját, akár csak előleg, akár az egész összeg
kifizetésre került. Amennyiben a tanfolyam készlet csomagot is megvásárolta a
Jelentkező, természetesen azt kipostázzuk a Jelentkező által megadott címre, tehát az
nem veszik el, csak a tanfolyamon való részvétel, illetve annak a díja.
Utóbbi esetben (3. pont) a Jelentkező részt vehet későbbi időpontokba kiírt torta dekorációs
kurzusokon azonban teljes tanfolyami díjat kell fizetni, hiszen az egy másik jelentkezésnek
minősül.
Amennyiben a tájékoztató email útján kerül kiküldésre és ellenvetés a tájékoztatóval
kapcsolatban, illetve elállást nem érkezik felénk 5 munkanapon belül írásban a Jelentkező
részéről, úgy a tájékoztató kiküldésével egyúttal elfogadottnak tekintjük a Jelentkező
részéről a fentebb írtakat és rá nézve kötelező érvényűek a fentebb foglaltak.
Amennyiben az üzletben személyesen kerül sor a jelentkezésre, úgy a Jelentkező, Alulírott az
aláírásával igazolja, hogy beleegyezik és tudomásul veszi a fent írtakat.

Kelt.: Budapest ____________________________

--------------------------------Aláírás (olvasható)

