Brief coach képzés:
Brief coaching a szervezetben, a vezetésben
1. csoport: 2019. szeptember 26-27, október 11, 25, november 8, november 21-21, december 6.
Ráépítő brief + modul: 2020. január 17, 31, február 14, 28, március 13.
2. csoport: 2019. szeptember 12-13, október 10, 24, november 8, november 21-21, december 6.
Ráépítő brief + modul: 2020. január 16, 30, február 13, 27, március 12.

1. Alapadatok
Név
Cím
E-mail cím
Telefonszám
Munkahely neve
Munkahely címe
Beosztás
Számlázási név
Számlázási cím
Postázási cím

2. A képzés részvételi díja
Kérjük jelölje meg, hogy mely modul(ok)ra jelentkezik1:
1. modul - 2019. szeptember 12-13, október 10, 24 - 140 000 Ft - 
2. modul - 2019. november 8, november 21-22, december 6.. 140 000 Ft
3. modul – 2020. január 16, 30, február 13, 27, március 12. 170 000 Ft %
A 3 modult előre, egy összegben 2019. július 31-ig befizetem:

410 000 Ft %

amely tartalmazza:
• a képzés díját
• a képzés írásos anyagait
• a 3. modulban a mentor coaching alkalmakat

Az első modul teljesítése feltétele a második modulon való részvételnek. Egyszerre mindkét modul
megjelölhető.
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Befizetési határidő:
1. modul (1-4. nap)- 2019. augusztus 20.
2. modul (5-8. nap) – 2019. október 15.
3. modul (ráépítő 9-13. nap)- 2019. december 15.

A képzésen való részvételét akkor tudjuk garantálni, ha a teljes részvételi díj beérkezett a számlán
megjelölt bankszámlára. A jelentkezési lap aláírása és visszaküldése szerződésnek minősül.

3. Lemondási feltételek
Lemondását akkor tekintjük érvényesnek, ha az írásban (e-mailben2) érkezik meg.
Amennyiben részvételét a befizetési határidőig (a teljes összeg előre fizetése esetén: az 1. befizetési
határidőig) lemondja, a befizetett díj 80%-át, a befizetési határidőt követő naptól a befizetett díj 0%át térítjük vissza. Ebben az esetben a befizetett összeg későbbi előzetesen egyeztetett képzések
során felhasználható.
Amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a képzés indításához szükséges minimum létszámot (6
fő), a befizetett részvételi díjat teljes egészében visszatérítjük.

4. Tanúsítvány
A képzés elvégzésével a résztvevők a programvezető által kiállított Brief Coach tanúsítványt kapják. A
tanúsítvány részletesen igazolja a fejlesztett ICF coaching kompetenciák körét és a képzési
óraszámot, amely ICF coach akkreditációhoz is felhasználható.
A pszichológus végzettségű hallgatók a tanúsítvánnyal megfelelnek az MPT Coaching Pszichológiai
Szekciója és a Magyar Coaching Pszichológiai Egyesület coaching pszichológiai licencéhez megkívánt
gyakorlati képzési követelményeknek. (A licenc megszerzésének vannak további, nem képzési jellegű
kritériumai.)

Vállalom, hogy a részvételi díjat a befizetési határidőig befizetem.
A jelentkezési lap visszaküldése egyben azt is jelenti, hogy a fentieket elfogadom.
A közölt adatokért felelősséget vállalok.
Dátum: Budapest,

Résztvevő
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tegyi@solutionfocus.hu

Pogramvezető

