Recall Healing® rendezvények
Általános Jelentkezési Feltételek

A Recall Healing® Gilbert Renaud, PhD nemzetközileg bejegyzett védjegye. A Recall Healing®
hivatalos és kizárólagos magyarországi partnere, valamint a www.recallhealing.hu információs portál
megbízott üzemeltetője a Holografikus Kft. – Vajai Márta és Vajai Viktor (tréning menedzserek).
Az alábbiakban a Magyarországon megrendezésre kerülő Recall Healing® rendezvényekre:
előadásokra, tanfolyamokra, műhelyfoglalkozásokra vonatkozó Általános Jelentkezési Feltételeket
(továbbiakban: ÁJF) olvashatod. Az ÁJF-ben foglalt tudnivalók célja, hogy a hallgatók részére megkönnyítse a regisztrációt és hatékonyabb ügyintézést tegyen lehetővé. Az ÁJF 2015. júniustól kiváltja
a helyszíni regisztrációs lapot, valamint tartalmazza a rendezvényeken kifüggesztett házirendet is. Az
ÁJF valamennyi hallgatónkra kivétel nélkül vonatkozik (az ismétlőkre és az ösztöndíjasokra is).
A Recall Healing® oktatók és szervezők által biztosított képzés: nem akkreditált képzés.

JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS FELTÉTELEK
A honlapon történő online jelentkezéssel egyidejűleg a hallgató az ÁJF valamennyi pontját
elfogadja és a továbbiakban magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Figyelem! Az ÁJF el nem olvasása semmilyen körülmények között nem mentesíti a hallgatót a benne foglaltak betartásától.
A Recall Healing® hivatalos magyar nyelvű honlapján – www.recallhealing.hu – meghirdetett rendezvényekre kizárólag a rendezvény adatlapján található online regisztrációs űrlappal elküldött jelentkezéseket fogadjuk el. Az e-mailben, Facebookon, telefonon, élőszóban jelzett részvételi
szándék nem minősül jelentkezésnek, a Recall Healing® magyarországi tréning menedzsereinek nem
áll módjában hallgatókat központilag regisztrálni az általuk meghirdetett rendezvényekre.
Egy e-mail címmel csak egyetlen személy regisztrálhat a rendezvényre (a teljes név mezőben egyetlen személy nevét fogadjuk el). Ha korábban már regisztráltál, a rendszer nem fogadja el az
újbóli jelentkezést. Amennyiben más hallgatók is érkeznek Veled, minden jelentkezőnek külön kell
kitöltenie és elküldenie a regisztrációs lapot. Ez alól kizárólag azok az előadások képeznek kivételt,
ahol az online jelentkezési űrlap felkínálja a lehetőséget több belépőjegy egyidejű vásárlására.
Jelentkezéseket a rendezvény adatlapján feltüntetett időpontig fogadunk el. Valamennyi
hallgatónkat kérjük, hogy a jelentkezésre és a kedvezmények igénybevételére vonatkozó határidőket
maradéktalanul tartsa be, ezek lejártát követően ugyanis a tréning menedzsereknek nem áll módjukban elfogadni a jelentkezést vagy biztosítani a korai befizetőket megillető kedvezményt.
Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy a rendezvényekre történő regisztráció a befizetések
sorrendjében zajlik, ezért a regisztrációt akkor tekintjük véglegesnek, amikor a rendezvény részvételi
díja hiánytalanul beérkezett a tréning menedzserek által megjelölt bankszámlaszámra. A rendezvényről minden esetben számlát állítunk ki, ezért kérjük, hogy a számlázási adatokat: számlázási név, cím,
valamint egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok esetén az adószámot pontosan adja meg.
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Amennyiben technikai okokból – például nincs internet hozzáférésed – más tölti ki helyetted az online jelentkezési űrlapot, a segítőd köteles a rendelkezésedre bocsátani az ÁJF-et és tájékoztatni annak tartalmáról. A jelentkezés beérkezését követően úgy tekintjük, hogy a benne foglaltaknak
tudatában vagy és azokat a jelentkezéskor elfogadtad. Kérjük, ha egy mód van rá, Te magad intézd a
jelentkezésedet. Ha felmerül a gyanúja, hogy valaki tévesen regisztrált be Téged egy rendezvényünkre, kérjük, hogy haladéktalanul értesíts minket e-mailben, hogy a problémát mielőtt orvosolhassuk.
A hallgató az ÁJF elfogadásával egyidejűleg kijelenti, hogy a regisztráció során megadott
adatok a valóságnak megfelelnek. Az online jelentkezési lap kitöltésekor történő esetleges elírásokért
a tréning menedzserek felelősséget nem vállalnak, ezek ellenőrzése minden esetben a hallgató kötelessége. Kizárólag hiánytalanul kitöltött online regisztrációs lapot fogadunk el a kötelező mezők megadásával. A Recall Healing® rendezvényeken kizárólag a teljes névvel történő regisztrációkat fogadjuk
el. Amennyiben az adatok a valóságnak nem felelnek meg vagy hiányosak, az adott jelentkezést előzetes figyelmeztetés nélkül, automatikusan töröljük a rendszerünkből. Köszönjük a megértésedet.

JELENTKEZÉS VISSZAIGAZOLÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
Az online jelentkezést követően valamennyi jelentkező automatikus visszaigazolást kap,
amely tartalmazza a jelentkezéskor megadott adatokat és néhány fontosabb tudnivalót.
Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg egy órán belül, a hallgató felelőssége, hogy
ellenőrizze levelezőrendszerében a SPAM mappát – elképzelhető ugyanis, hogy a rendszer az automatikus visszaigazolást levélszemétnek minősítette – vagy ha nem található a SPAM mappában, akkor rákeressen az info@recallhealing.hu címről érkező levélre. Amennyiben a visszaigazolást az itt
leírt módon sem találod, kérjük, hogy vedd fel a kapcsolatot a tréning menedzserekkel.
Javasoljuk, hogy az info@recallhealing.hu valamint recallhealinghu@gmail.com e-mail címeket add hozzá a címlistádhoz, hogy a tréning menedzserek által küldött, a rendezvénnyel kapcsolatos későbbi fontos információk – például helyszín és egyéb tudnivalók – eljuthassanak Hozzád.
A tréninggel kapcsolatos információkat – például pontos helyszín – minden esetben körlevélben küldjük ki valamennyi jelentkezőnek, legkésőbb a jelentkezési határidő lejártát követő 3 munkanapon belül. Mielőtt felvennéd a kapcsolatot a tréning menedzserekkel, olvasd át a korábban küldött körleveleket, elképzelhető ugyanis, hogy ezek valamelyikében választ kapsz a kérdésedre, illetve
megtudhatod, hogy az adott témával kapcsolatban mikor várható további információ.

BEFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS FELTÉTELEK
A Recall Healing® rendezvények részvételi díját kizárólag a befizetési határidőig történő előre utalással, magyar forintban lehet befizetni. A helyszínen történő fizetésre lehetőség nincs!
Külföldről érkező hallgatóink, figyelem! Ha devizában – EUR, USD – utalnál, mindenképp
vedd fel a kapcsolatot a tréning menedzserekkel, akik tájékoztatnak róla, hogy az általad választott
devizanemben mennyi a rendezvény hivatalos részvételi díja. A banki többletköltségek miatt felmerülő kb. 3200-3600 Ft + ÁFA átváltási költséget minden esetben a devizában utaló hallgató vállalja.
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A jelentkezést követően a tréning menedzserek 3-7 munkanapon belül elküldik részedre a
befizetéssel kapcsolatos tudnivalókat és a hivatalos díjbekérőt, ami tartalmazza a befizetéshez szükséges bankszámlaszámot, valamint a közleményben kötelezően feltüntetendő egyedi azonosítót.
Figyelem! Kérjük, hogy minden esetben várd meg a hivatalos díjbekérőt, a díjbekérő hiányában beérkező utalásokat ugyanis a rendszer nem tudja kezelni, ezért ezeket a befizetéseket nem
áll módunkban beszámítani a rendezvény részvételi díjába. Szíves megértésedet ezúton is köszönjük.
Kérjük, ellenőrizd a díjbekérőn feltüntetett számlázási adatokat, és amennyiben elírást találsz vagy szeretnéd módosítani azokat, az átutalás elindítása előtt van rá lehetőséged. A változtatás
igényét minden esetben írásban kell jelezned a tréning menedzserek felé, várd meg a visszajelzésüket
arról, hogy a rendszerben javították az adataidat, az utalást csak ezt követően indítsd el.
Kérjük, hogy az átutalás teljesítésekor a közlemény rovatba csak és kizárólag a díjbekérő
egyedi azonosítóját Írd, ami 2 betűből és 6 számból áll, például: DM012345. Semmiképp se írd bele a
nevedet vagy a rendezvény időpontját, ezeket a befizetéseket a rendszer nem tudja kezelni.
A befizetés beérkezését követően, 10 munkanapon belül elektronikus számlát állítunk ki a
az általad megadott számlázási adatokkal, amit PDF formátumban bocsátunk a rendelkezésedre. Kérjük, hogy ezt a dokumentumot a számviteli törvényben írtaknak megfelelő módon és ideig őrizd meg.
A jelentkezés elküldésével egyidejűleg a hallgató hozzájárul az elektronikus számla befogadásához.
Az utalást követően a számla módosítása nem lehetséges, ezért kérjük, legkésőbb a díjbekérő kiküldésekor ellenőrizd le, hogy a számlázási adatok megfelelően kerültek-e feltüntetésre.
Abban az esetben, ha már átutaltad a rendezvény részvételi díját és szeretnél egy másikra is
jelentkezni, vagy idő közben mások is Veled tartanának, akiknek a jelentkezését és/vagy befizetését
Te intézed, semmiképp se indíts új átutalást addig, amíg meg nem kaptad az új jelentkezésre vonatkozó díjbekérőt! Kérjük, valamennyi átutalás előtt ellenőrizd, melyik számlaszámra kell utalnod!
Azoknak a hallgatóknak a jelentkezését, akiktől nem érkezik be a befizetés a megadott határidőig, a rendszer automatikusan törli, ezért kérjük, ne halaszd az átutalást az utolsó pillanatra.

KEDVEZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS FELTÉTELEK
A több napos tanfolyamokon némely esetben lehetőség van kedvezmény igénybevételére.
A Recall Healing® tanfolyamokon, műhelyfoglalkozásokon az alábbi kedvezmények vehetők igénybe:
Korai befizetőket megillető kedvezmény: Számos, a tréning szervezésével kapcsolatos költséget kell hónapokkal, olykor fél évvel a rendezvény kezdete előtt rendeznünk. Amennyiben korai
befizetéseddel támogatod a munkánkat, kedvezményes áron vehetsz részt a rendezvényünkön. További részleteket mindig az adott rendezvény adatlapján találsz, és érdemes követni a hírlevelünket
is. Kérjük, hogy figyelj a kedvezményes időszak határidőinek betartására, nehogy lemaradj róla!
Ismétlők részére biztosított kedvezmény: Néhány speciális műhelyfoglalkozás kivételével a
legtöbb tanfolyamon ismétlő hallgatóink részére legalább 50% kedvezményt biztosítunk. Az ismétlő
kedvezményre vonatkozó további tudnivalókról itt tájékozódhatsz: www.osztondij.recallhealing.hu
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Ösztöndíj program kedvezmény rendszer: Ha tetszik a Recall Healing®, ajánld a tanfolyamokat, műhelyfoglalkozásokat barátaidnak, ismerőseidnek, így részt vehetsz a Recall Healing® öszdöndíj
programban, amit Gilbert Renaud, PhD hivatalosan is jóváhagyott: www.osztondij.recallhealing.hu
Azokon a rendezvényeken, ahol ezt nem jeleztük, értelemszerűen nincs lehetőség ismétlő
kedvezmény igénybevételére. A fentiektől eltérő kedvezményeket nem áll módunkban biztosítani.

LEMONDÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS FELTÉTELEK
A jelentkezés lemondására kizárólag e-mailben – info@recallhealing.hu – van lehetőség. A
már befizetett részvételi díj csak lemondási díj ellenében igényelhető vissza. Ennek mértéke a teljes
részvételi díj 20-100%-a. Amennyiben az egy főre eső részvételi díj nem haladja meg az 5000 Ft + ÁFA
összeget, a részvételi díjat lemondás esetén nem áll módunkban visszatéríteni, és teljes egészében a
jelentkezéssel kapcsolatos adminisztráció költségeink fedezésére fordítjuk. Köszönjük megértésedet.
Amennyiben az egy főre eső részvételi díj meghaladja az 5000 Ft + ÁFA összeget, a már befizetett részvételi díjat 5000 Ft + ÁFA lemondási díj levonását követően utaljuk vissza a hallgatónak,
amennyiben a lemondás szándékát a befizetési határidőt megelőzően, e-mailben jelzi.
Amennyiben az egy főre eső részvételi díj meghaladja az 5000 Ft + ÁFA összeget, a már befizetett részvételi díjat 20%, de legalább 5000 Ft + ÁFA lemondási díj levonását követően utaljuk viszsza a hallgatónak, amennyiben a lemondás szándékát a befizetési határidő után, de legalább 72 órával a rendezvény órában megadott kezdő időpontját megelőzően, e-mailben jelzi.
Amennyiben a hallgató a rendezvény kezdetét megelőzően, ám 72 órán belül jelzi lemondási szándékát, a már befizetett részvételi díjat 50%, de legalább 5000 Ft + ÁFA lemondási díj levonását
követően utaljuk vissza a hallgatónak. Amennyiben a hallgató egyáltalán nem jelzi a lemondási szándékát vagy a rendezvény kezdési időpontját követően jelzi azt, a befizetett részvételi díjat egyáltalán
nem áll módunkban visszatéríteni, ebben az esetben a teljes befizetett összeg 100%-a elvész.
A visszatérítéseket a lemondást követően, sztornó számla ellenében 10 munkanapon belül
vállaljuk. Köszönjük türelmedet a rendezvény előkészítésének ezen elfoglalt időszakában.
Abban az esetben, ha a hallgató a rendezvény kezdési időpontja előtt legalább 72 órával emailben jelzi lemondási szándékát, van rá lehetőség, hogy a már befizetett részvételi díjat lemondási
díj levonása nélkül, egy soron következő tetszőleges rendezvény részvételi díjába számítsák be a
szervezők. Az ilyen módon görgetett befizetések felhasználására a hallgatónak 12 hónap áll a rendelkezésére, ezt követően a befizetett részvételi díj elvész. Kérjük, erre figyelj, ne csússz ki az időből.

OTTHONI FELKÉSZÜLÉS A HATÉKONYABB TANULÁS ÉRDEKÉBEN
Annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban készülj fel a rendezvényre, és az elhangzottakat még jobban megértsd, készülj fel előre a Recall Healing® videó albumban található ingyenes oktatóvideók megtekintésével. A videó album elérhetősége: www.video.recallhealing.hu
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AUTOMATIKUS NYILATKOZATTÉTEL A RENDEZVÉNY ELSŐ NAPJÁN – ONLINE
Korábbi rendezvényeink résztvevőinek a rendezvény első napján ki kellett tölteniük egy nyilatkozatot. Az egyszerűbb ügyintézés érdekében a nyilatkozattétel a jelentkezéssel, valamint az ÁJF
elfogadásával egyidejűleg, automatikusan megtörténik, így egyszerűbbé válik a helyszíni regisztráció.
A rendezvényen való részvétellel vagy az azon elhangzott ismeretek alkalmazásával egyidejűleg a hallgató elismeri, hogy amennyiben nem rendelkezik orvosi képesítéssel, a tréningen megszerzett ismereteket kizárólag elismert egészségügyi szakember, orvos felügyelete alatt alkalmazza.
Elismeri továbbá, hogy a tréningen elhangzott ismeretek kizárólag oktatási célt szolgálnak, azok
semmilyen körülmények között nem használhatók fel bármely tüneti állapot diagnosztizálására vagy
kezelésére, és semmiféleképpen sem helyettesítik az orvosi szakvéleményt vagy terápiás javaslatot.
A regisztráció elküldésével egyidejűleg a hallgató feliratkozik a Recall Healing® magyar nyelvű hírlevelére és hozzájárul, hogy személyes adatait a tréning menedzserek adatbázisukban rögzítsék.
A hírlevél célja, hogy a témával kapcsolatos hírekről, a már elérhető és az újonnan megjelenő oktatási
anyagokról, ingyenes oktatóvideókról és a továbbiakban megrendezésre kerülő Recall Healing® témájú rendezvényekről tájékoztassa a hallgatót. A hírlevél tagság egyes rendezvényeken egyedi kedvezmény igénybevételére is jogosít. A hírlevélről a hallgató bármikor leiratkozhatsz, a Recall Healing®
adatbázisból való törlésre irányuló igényét pedig írásban jelezheti a mindenkori szervezőknek.
Az adatok kezelését a Holografikus Kft. végzi, azokat harmadik fél részére nem adja ki.
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-76970/2014 és NAIH-76971/2014

A hallgató tudomásul veszi, hogy a rendezvényről hang és/vagy videó felvételt az előadó kifejezett kérésére kizárólag a Holografikus Kft. és/vagy a KRD Rendezvény Service Kft. munkatársa
készíthet, és azt kizárólag a tréning menedzsereknek – Vajai Márta és Viktor – adja ki. A szerzői jogok
megsértése – vonatkozik a rendezvény hanganyagára és a nyomtatott oktatási anyagokra, például
könyv, jegyzet – minden esetben a jogsértés előtti állapot visszaállítására, valamint – akár 500000 Ft
azaz ötszázezer forint – kártérítés megfizetésére kötelezi a jogsértőt. A jogsértő köteles elhagyni a
rendezvényt, és a továbbiakban annak díjával kapcsolatban semmilyen követelést nem támaszthat.

RENDEZVÉNY HÁZIREND – FONTOS TUDNIVALÓK ÉS FELTÉTELEK
A tréning menedzserek körlevélben tájékoztatnak róla, hogy mettől meddig tart a helyszíni
regisztráció. A terembe csak a regisztrációs munkatársak jelzését követően léphetsz be, a rendezvény
előkészítésének ideje alatt kizárólag a rendezvény lebonyolításával megbízott partnereink tartózkodhatnak a teremben. A hallgatók a hivatalos teremnyitásig a terem előtt várakozhatnak.
Kérjük, tiszteld meg az előadót és a többi hallgatót pontos érkezéseddel, inkább gyere egy
kicsit korábban: a reggeli időszak nagyszerű alkalom a többi hallgatóval való kapcsolatépítésre.
A helyszíni regisztráció egy percet vesz igénybe, több napos rendezvény esetén a rendezvény minden egyes napján be kell regisztrálni (ismétlőknek és ösztöndíj programban résztvevőknek
is). A rendezvényen való részvételért kreditet kizárólag abban az esetben írunk jóvá, ha a regisztrációt
végző munkatársunk a rendezvény valamennyi napján ellenjegyezte a jelenlétét. Ugyanez a feltétel
vonatkozik az oklevél kiállítására is, amennyiben azt az adott rendezvény jellege lehetővé teszi.
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Résztvevőnként egy széket biztosítunk, és az ülőhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik. A terem klímatizált, ezért kérjük, hogy ülőhelyed megválasztásakor vedd figyelembe a légbefúvók elhelyezkedését. A késve érkező hallgatók részére székek foglalására nincs lehetőség, ez ugyanis
nem volna etikus az időben érkező hallgatókkal szemben. A tréning menedzserek fenntartják a jogot,
hogy a teremben technikai okokból a rendezvény teljes időtartamára lefoglalják az első 2-3 sort. Ezeket a székeket akkor is hagyd szabadon, ha egyébként pillanatnyilag senki sem ül ott!
Valamennyi hallgatónkat kérjük továbbá, hogy több napos rendezvényeken tartsák tiszteletben az első nap folyamán kialakult ülésrendet, mindenki ott foglaljon helyet, ahol az előző napon
ült. Természetesen kölcsönös megegyezés esetén van lehetőség az ülőhely- és nézőpontváltásra.
Felhívjuk szíves figyelmedet, hogy mind a hangtechnikai pult, mind pedig a regisztrációs
munkatársak által elkerített rész kizárólag a hangtechnikus, a tréning menedzserek és a regisztrációs
munkatársak által használható, hallgatók ezeken a területeken sem szünetben, sem pedig a tréning
ideje alatt nem tartózkodhatnak, és személyes holmik itt történő megőrzésére sincs lehetőség. Kérjük, hogy kabátodat, táskádat, esernyődet,… az erre kijelölt akasztókon vagy a széked alatt helyezd el.
Rendezvényeinken egy vagy több szünetet biztosítunk az előadó, a hallgatók és a tolmácsok
számára. Ezek várható időpontjáról és más egyéb, helyszíni tudnivalókról – például a parkolójegyek
érvényesítéséről – a tréning menedzserek az előadás kezdetekor tájékoztatják a hallgatókat.
A rendezvény során lehetőséget biztosítunk rá, hogy a hallgatók kérdéseket tegyenek fel az
előadónak az arra kijelölt időintervallumokban, amiket az előadó vagy a tréning menedzserek időben
jelezni fognak. Kérjük, hogy csak ezekben az intervallumokban kérdezz. Ha menet közben kérdésed
merül fel, jegyezd fel és a következő kérdezési lehetőségnél tedd fel, ne szakítsd félbe az előadót.
Bár ezt a legtöbben tiszteletben tartják, felhívjuk szíves figyelmedet, hogy a szünet – beleértve az előadás előtti és utáni időszakot, amikor a soron következő kihívásokra készülnek fel – az
előadó és a tolmácsok számára is pihenőidő, amit a maguk módján szeretnek eltölteni. Köszönjük,
hogy ebben az időszakban nem terheled őket – sem szakmai, sem technikai jellegű – kérdésekkel.
Technikai jellegű kérdéseiddel fordulj bizalommal a helyszíni regisztrációs munkatársainkhoz, akiket több napos rendezvény esetén a rendezvény első napján, az előadás kezdete előtt mutatunk be a hallgatóknak. Szakmai kérdésekre sem a tréning menedzserek, sem a tolmácsok nem válaszolnak, erre a célra kizárólag az előadó által biztosított kérdezési lehetőség áll a rendelkezésedre.
Kérjük, hogy a szünetekről pontosan érkezz vissza, a késők ugyanis mind az előadót, mind a
pontosan érkezőket megzavarhatják. Valamennyi hallgató nevében köszönjük az együttműködést.
A termet minden nap végén a rendezvényközpont által kiadott rendelkezésének megfelelő
időpontban zárjuk, és kérjük, hogy a tréning menedzserek által jelzett időpontig hagyd el. A késedelmes zárás miatt felmerülő esetleges többletköltségek minden esetben az érintett hallgatót terhelik.
Több napos rendezvény esetén a rendezvényközpont munkatársai a termet valamennyi
rendezvénynapot követően kitakarítják, alkalmanként pedig a székeket is kicserélik. Kérjük, hogy
személyes holmidat ne hagyd a teremben, mert azért sem a tréning menedzserek, sem pedig a rendezvényközpont munkatársai felelősséget nem vállalnak. Érdemes mindent magaddal vinned.
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Amennyiben a hallgató anyagi kárt okoz a teremben, a terem felszerelésében (székek, szőnyeg, fal, kábelek, technikai eszközök), a hang- és videotechnikus és/vagy a tréning menedzserek
felszerelésében, köteles az okozott kárt a helyszínen maradéktalanul megtéríteni. Amennyiben erre
nem kerül sor, a károsult azonnali jogi eljárást kezdeményezhet a károkozóval szemben.
Kérjük, különösen figyelj arra, hogy a fal mellett haladó kábelektől legalább 30 centiméter
távolságot tarts, valamint a székek elrendezése által kialakított folyosókat mind a terem szélén, mind
pedig a terem közepén technikai és biztonsági okokból hagyd szabadon. Az érintett hallgató a tréning
menedzserek felszólítására minden esetben köteles a szabad átjárást azonnal helyreállítani.
A teremben ételt és italt fogyasztani abban az esetben engedélyezett, amennyiben azzal
nem zavarod az előadót, a többi hallgatót és a terem felszerelésében sem teszel kárt. Az ilyen módon
okozott károk megtérítésére az előző bekezdésekben foglaltak érvényesek: a hallgató köteles azokat
a helyszínen megtéríteni. Kérjük, hogy a rendezvény ideje alatt keletkező szemetet minden esetben a
termek bejáratánál található hulladéktárolóban helyezd el – azaz semmiképp se hagyd a teremben.
A rendezvényeken az étkezésről és a szállásról valamennyi hallgató egyénileg gondoskodik.
A több napos rendezvények helyszínének megválasztásakor figyelembe vesszük, hogy a környéken
változatos étkezési lehetőségek álljanak rendelkezésre. Szállást a www.booking.com oldalon foglalhat kedvezményesen. A végleges helyszínről (amely létszámfüggő) legkésőbb a jelentkezési határidőt
követő 3 munkanapon belül, körlevélben értesítik a tréning menedzserek a hallgatókat.
A rendezvények minden esetben tartalmazzák a magyar nyelvű tolmácsolást, és ha azt a
tanfolyam vagy műhelyfoglalkozás jellege lehetővé teszi, a részvételt igazoló oklevelet; amennyiben
először veszel részt az adott tanfolyamon vagy műhelyfoglalkozáson, egy darab magyar nyelvű jegyzetet is. Az oklevelet és a magyar nyelvű jegyzetet kizárólag azoknak a hallgatóinknak tudjuk biztosítani, akik a jelentkezési és befizetési határidőket maradéktalanul betartották.
Angol nyelvű jegyzetet kizárólag magyarul nem beszélő hallgatóink számára biztosítunk.
Figyelem! A tréning jegyzete nem azonos Gilbert Renaud, PhD: Pyramid of Health című
könyvével, amely kizárólag tanfolyami résztvevők és egészségügyi dolgozók által, a helyszínen vásárolható meg. A könyv aktuális áráról érdeklődjön szünetekben a tréning menedzserektől.
Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az rendezvényeken való részvételt igazoló oklevél nem
nyújt képesítést és nem jogosít fel a Recall Healing® szakértő/konzulens/segítő/előadó/tréner, stb.
titulus használatára. Magyarországon kizárólag Gilbert Renaud, PhD használhatja ezeket a titulusokat
és tarthat Recall Healing® tréninget. A jogosulatlan használat a Recall Healing® közösségből való kitiltást, súlyos esetben a nemzetközi védjegyekre vonatkozó jogi és kártérítési eljárást von maga után.
Bízunk benne, hogy rendezvényünkön sok hasznos és érdekes ismerettel lesz gazdagabb.
Még egyszer köszönjük, hogy elolvasta az ÁJF-et és a benne foglaltaknak megfelelően jár el, ezzel is
segítve a közös tanulás hatékonyságát és azt, hogy a rendezvényekről valamennyi hallható elégedetten távozhasson. Szeretettel várjuk rendezvényünkre,
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Recall Healing® tréning menedzserek
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