Εργαστήρια για Συμβούλους:
«Χρήση των εργαλείων OACAT και EMKIT» και
«Αποτελεσματική Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Καθοδήγηση»
Τελευταία ημερομηνία για δήλωση συμμετοχής: Παρασκευή, 15.05.2020

Αίτηση Συμμετοχής:
Α. Στοιχεία Συμμετέχοντα
Θέση Εργασίας/
Σχολή Φοίτησης/
Άνεργος

Όνομα:

E-mail:

Σταθερό/Κινητό
Τηλέφωνο:

Περιγραφή
Καθηκόντων:

Λόγοι για τους οποίους είναι
επιθυμητή η συμμετοχή στο
πρόγραμμα:

Fax:

B. Κόστος Εκπαίδευσης
*To συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν στους συμμετέχοντες.

Γ. Παρακαλώ όπως επιλέξετε σε ποια ομάδα θα θέλατε να συμμετάσχετε:
Τετάρτη, 20.05.2020, 09:30 - 13:30

Δ. Όροι συμμετοχής σε προγράμματα της εταιρείας MMC
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Με τη λήψη της αίτησης συμμετοχής, η εταιρεία M.M.C. θα σας ενημερώσει τηλεφωνικώς ότι έχει λάβει την αίτηση. Γραπτή επιβεβαίωση για την υλοποίηση του
εκπαιδευτικού προγράμματος θα αποσταλεί από 5 μέχρι 3 μέρες πριν την έναρξη του προγράμματος. Σε έκτακτες περιπτώσεις γραπτή επιβεβαίωση μπορεί να
σταλεί και μία μέρα πριν την έναρξη του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες καλούνται να επικοινωνήσουν με την εταιρεία σε περίπτωση που δεν έχουν λάβει
σχετική επιβεβαίωση.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναβάλει εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέχρι και μία μέρα πριν από την έναρξή του. Όλες οι προπληρωμές για το
συγκεκριμένο πρόγραμμα επιστρέφονται στους πελάτες.
H εταιρεία λαμβάνει εγγραφές στα σεμινάριά της μέχρι 10 εργάσιμες μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου. Η εταιρεία δε δεσμεύεται στο να αποδεχτεί
οποιεσδήποτε εγγραφές λαμβάνονται λιγότερο από 10 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
Με εξαίρεση του πιστωτικούς πελάτες, όλες οι άλλες εγγραφές είναι αυστηρά προπληρωτέες και η εταιρεία δε θα αποδέχεται την είσοδο των συμμετεχόντων στην
τάξη, αν δεν έχουν εξοφληθεί οι οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ και σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό
της επιχορήγησης (επιπλέον του δικού τους ποσού πληρωμής).
Σε περίπτωση προγραμμάτων επιχορηγημένων από την ΑΝΑΔ, όλα τα έντυπα της ΑΝΑΔ θα πρέπει να αποστέλλονται στην εταιρεία ΜΜC πριν από την έναρξη του
σεμιναρίου.

Αποδεχόμαστε όλους τους πιο πάνω όρους συμμετοχής
Υπογραφή
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Ημερομηνία

Σφραγίδα (σε περίπτωση εταιρείας)

