Κέντρο Εκπαίδευσης, Διάγνωσης,
Άθλησης και Θεραπειών «xόριππος»
Ρούσβελτ 65, 2ος Όροφος, Λάρισα
Τ: 2410 414599
Κ: 6945035015
info@horippos.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Προσωπικά στοιχεία εκπαιδευόμενου
Ονοματεπώνυμο
Επάγγελμα
Σπουδές
Από πού ενημερωθηκα για το σενινάριο
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
e-mail
Στοιχεία για την έκδοση απόδειξης
Ονοματεπώνυμο
Επάγγελμα
Διεύθυνση:
ΑΦΜ / ΔΟΥ
Τηλέφωνο:
Φαξ:
e-mail:

Περίοδος αιτήσεων:

Από Δευτέρα 01/12/2014 έως και Δευτέρα 22/12/2014

ΤΚ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 420€

Εκπτωτική πολιτική
Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1
2

Εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων
ΑΝΕΡΓΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
350 €
300 €

Έγκυρο δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ το οποίο
προσκομίζεται στην έναρξη του
προγράμματος

3

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ/ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

300 €

Βεβαίωση από Ανώτατη Συνομοσπονδία
Πολυτέκνων Ελλάδος/οικεία Ένωση
Πολυτέκνων-Πιστοποιητικό που να
αποδεικνύει την τριτεκνία

4

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

300 €

Βεβαίωση οικείας γραμματείας ΑΕΙ/ΤΕΙ

5

Συμμετοχή 2 ή περισσότερων ατόμων που
συνδέονται με συγγένεια 1ου βαθμού

350 €

Φωτοτυπία Α.Τ. (αστυνομική ταυτότητα)

6

Ετήσιο ατομικό εισόδημα κάτω των 10.000€

300 €

Φωτοτυπία εκκαθαριστικού
σημειώματος

7

Συμμετοχή 5+ ατόμων από διάφορους φορείς
(π.χ. εκπαιδευτικές μονάδες)

300 €

Βεβαίωση προϊσταμένου φορέα

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι προαναφερθείσες εκπτώσεις δεν προστίθενται αλλά ισχύουν μεμονωμένα
Για παράδειγμα αν κάποιον επιμορφούμενος είναι και φοιτητής και πολύτεκνος ΜΟΝΟ μία
έκπτωση μπορεί να αξιοποιήσει.
Καταβολή Διδάκτρων:
·
Eurobank
·
Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0039.11.0201129534
·
Αιτιολογία: ΑΒΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του
καταθέτη
Η απόδειξη της κατάθεσης θα αποστέλλεται ή θα προσκομίζεται στα γραφεία του κέντρου
«xόριππος», Ρούσβελτ 65, Λάρισα, ΤΚ 41222. Παρακαλούμε να διατηρείτε το αποδεικτικό της
κατάθεσης μέχρι την οριστική διασταύρωση των στοιχείων σας.
Πολιτική απόσυρσης ενδιαφέροντος και επιστροφής διδάκτρων
Προβλέπεται δυνατότητα απόσυρσης και επιστροφής διδάκτρων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ που ακολουθεί)

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ
Πριν την έναρξη των μαθημάτων
1η εβδομάδα μαθημάτων
2η εβδομάδα μαθημάτων
3η εβδομάδα μαθημάτων
4η εβδομάδα μαθημάτων
Μετά από την 4η εβδομάδα μαθημάτων

ΧΡΕΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
0%
25%
35%
50%
75%
100%

Τρόπος & τόπος υποβολής δικαιολογητικών
Αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά στη διεύθυνση Ρούσβελτ 65, Λάρισα, ΤΚ 41222 ή με αποστολή
email στο info@horippos.gr
Για εγγραφές, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής που βρίσκεται στο link
www.horippos.gr ή επισκεφτείτε το κέντρο μας στη Ρούσβελτ 65, Λάρισα καθημερινά 17:0021:00.

1
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται μόνο με τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό
συμμετοχών (10).
Το κέντρο "xόριππος" διατηρεί το δικαίωμα για αναβολή, αλλαγή των
εισηγητών και του τόπου διεξαγωγής ή/και ματαίωσης του σεμιναρίου. Για
κάθε πιθανή αλλαγή οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν έγκαιρα.
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Με την κατάθεση της προκαταβολής, η παρούσα δήλωση καθίσταται
δεσμευτική. Ακύρωση μπορεί να γίνει μόνον γραπτώς με υπεύθυνη δήλωση.
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Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή πιστοποιητικού του σεμιναρίου
είναι η εξόφληση του σεμιναρίου αποδεδειγμένη δια του σχετικού
παραστατικού.

Ημερομηνία ….. / ….. / 2014
Ο/η Δηλ.

