
 

SZIMULÁCIÓS TRÉNINGEN VALÓ RÉSZVÉTELI,  
ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK: 

 

Az online regisztrációval a jelentkező elfogadja az alábbi részvételi és általános szerződési feltételeket: 

 A szimulációs tréning szervezője: Renessaince Operational Excellence Kft., cégadatok a 

www.folyamatfejlesztes.hu oldal, impresszum pontjában találhatóak (a láblécben). 

 A program résztvevői elsősorban gyártó- és szolgáltató vállalatok, részlegek, szakterületek 

vezetői, folyamatfejlesztési szakemberek, vállalkozók. 

 A jelentkező a regisztrációval kinyilvánítja határozott részvételi szándékát a regisztráció tárgyát 

képező szimulációs tréningen. Amennyiben előre nem látott, elháríthatatlan ok miatt nem tud 

részt venni a programon, akkor ezt haladéktalanul jeleznie kell a szervezők felé! lemondásra a 

tréning előtt 48 órával van lehetőség. Amennyiben a jelentkező lemondás nélkül nem jelenik 

meg a tréningen, vagy a lemondás 48 órán belül történik meg, akkor a teljes („listaárnak” 

megfelelő, vagyis kedvezménnyel nem csökkentett) részvételi díjat ki kell egyenlítenie. 

 A tréningen a toborzási kampányban megjelölt részvételi díjak ellenében van lehetőség részt 

venni. Ezt a díjat számla ellenében a tréning végén készpénzben, vagy előreutalással, proforma 

számla alapján kell fizetni, a végleges számlát a tréningen adjuk át. 

 A szervezők által felkínált ÉRTÉK-GARANCIA keretében a résztvevő elállhat a részvételi díj 

egészének kiegyenlítésétől, amennyiben szóban nyilatkozik, hogy nem tartja a programot 

értékesnek, tanulságosnak. Ebben az esetben a résztvevőt semmilyen fizetési kötelezettség 

nem terheli. 

 A program gyakorlati jellege miatt a létszám korlátozott, ezért a szervezők fenntartják a jogot, 

hogy a létszámhatár elérése esetén a jelentkezéseket visszamondják, vagy egy másik 

tréningalkalomra irányítsák át. A jelentkezések fogadása beérkezési sorrendben történik. A 

jelentkezés befogadásáról és a tréningen való hely biztosításáról megerősítő e-mailt küldünk, 

mellyel válik véglegessé a részvétel. 

 A regisztrációval a jelentkező tudomásul veszi és hozzájárul, hogy adatait a későbbi 

kapcsolattartás érdekében rögzítjük és felhasználjuk. Számára a későbbi szakmai 

programjainkról információkat küldünk, illetve szakmai tartalmú leveleket juttatunk el hozzá. 

 A regisztrációval a jelentkező tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a rendezvény során képi és 

videóanyagok készülnek, melyen bármelyik résztvevő szerepelhet. Ezen képeket a szervezők 

felhasználhatják, publikálhatják weboldalaikon, közösségi oldalaikon, marketing anyagaikban 

abból a célból, hogy a programot még szélesebb körben tudják népszerűsíteni. A közzétett 

képeken történő szereplés okán a jelentkező semmilyen igénnyel nem élhet a szervezők felé. 

A jelentkező kérheti azt, hogy a rendezvényen készült média anyagokon ne szerepeljen, de 

erről legkésőbb a tréning kezdetén nyilatkoznia kell. 


