ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Αριθμός Δελτίου ταυτότητας:
Αρχή έκδοσης Δελτίου ταυτότητας:
Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο σταθερό:
Τηλέφωνο κινητό:
E mail:
Φαξ:
Παρακαλώ να δεχτείτε την αίτηση μου για συμμετοχή στο πρόγραμμα Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτών Ενηλίκων (διάρκειας 100 ωρών) που θα πραγματοποιηθεί 14 Μαΐου
2016 – 12 Ιουνίου 2016.

Χίος, …..
Υπογραφή

………………..

Για να θεωρηθεί έγκυρη η εγγραφή απαιτείται η υποβολή του έντυπου της
αίτησης εγγραφής, του αποδεικτικού κατάθεσης και των απαραίτητων για την
έκπτωση δικαιολογητικών (στο fax 2271035129 ή στο mail mba@aegean.gr)
καθώς και η καταβολή του προβλεπόμενου ποσού, η οποία θα πραγματοποιηθεί
το χρονικό διάστημα 25/4 – 13/5, οπότε και θα ενημερωθείτε για τον λογαριασμό
κατάθεσης.
Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο απαιτείται η καταβολή του ποσού των 250 €, το
οποίο μπορεί να προκαταβληθεί εξ ολοκλήρου ή να καταβληθεί σε δόσεις ως εξής:
1η δόση: 150€ έως τις 10.05.2016
2η δόση: 100€ έως τις 10.06.2016


Εφόσον το κόστος προκαταβάλλεται εξ ολοκλήρου (έως τις 10.0.5.2016 )
εφαρμόζεται έκπτωση 10% και καταβάλλεται το ποσό των 225€.



Άνεργοι και φοιτητές δικαιούνται έκπτωση 25% (ποσό μετά έκπτωσης 190 €)
και οφείλουν να προσκομίσουν αντίστοιχα φωτοαντίγραφο της κάρτας
ανεργίας ή πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………………………………….
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ………………………………………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………………………………………. Τ.Κ ………………………….
ΑΦΜ: ……………………………………………… ΔΟΥ: …………………………………..

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Βασιλείου Βάσω
22710 35122 , fax: 2271035129, e-mail: mba@aegean.gr

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των αιτημάτων για τη συμμετοχή στο
πρόγραμμα και οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν επιβεβαίωση μέσω email.



Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο με τον ελάχιστο
απαιτούμενο αριθμό συμμετοχών



Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή βεβαίωσης του σεμιναρίου είναι
η εξόφληση του σεμιναρίου αποδεδειγμένη δια του σχετικού παραστατικού.



Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση των φορολογικών
στοιχείων καθώς με βάση αυτά τα στοιχεία θα εκδοθεί το σχετικό τιμολόγιο –
απόδειξη που θα σας σταλεί μετά το πέρας του σεμιναρίου.

