KÉPZÉSI SZERZŐDÉS ISMÉTLŐK RÉSZÉRE

Mely létrejött egyrészről az Upledger Institute Hungary Kft.
Székhelye: 2051 Biatorbágy, Keserűkút u. 101/73
Cégjegyzékszáma: 13-09-158309
Adószáma: 24074719-1-13
Számlavezető bank: Erste Bank Hungary Zrt.
HUF számlaszáma: 11600006-00000000-78017784
Képviselője: Gábriel Orsolya
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00648-2012
a képzés szervezője, a továbbiakban Szervező, másrészről:
Név: ................................................................................................................................................
Születéskori név: ............................................................................................................................
Anyja lánykori neve: ......................................................................................................................
Születési hely, idő: ..........................................................................................................................
Állandó lakcím: ..............................................................................................................................
Értesítési cím: .................................................................................................................................
Telefonszám: ..................................................................................................................................
Személyi igazolvány száma: ...........................................................................................................
Amennyiben a részvételi díjat nem magánszemélyként (pl. E.v., Kft., Bt., alapítvány, stb.) zeti:
Költségviselő neve: .........................................................................................................................
Költségviselő székhelye: .................................................................................................................
Költségviselő adószáma: ................................................................................................................
Költségviselő cégjegyzékszáma: .....................................................................................................
a továbbiakban Résztvevő között az alábbi feltételekkel:
1. 1.1. A Képzés elnevezése
Craniosacralis terápia 1 (CST1), a továbbiakban Képzés.
A Képzés kódja: CST1.36. Szakmai kreditpont értéke: 20 pont
1.2. A Képzés tematikája
Palpáció (érintés): felületes-mély, aktív-passzív, craniosacralis ritmus palpáció
Fascia mint egységes zikai rendszer, keresztirányú diaphragmák, technikák a medence, a respiratorikus
diaphragma, a thoracalis bemenet és az os hyoideum oldására
Still-point indukció, beleértve a CV-4-et
Energiairányítási technikák
Diavetítés a koponya anatómiájáról, a koponyavarratokról, a spinalis membránrendszerről
A craniosacralis rendszer mint félig-zárt hidraulikus rendszer, a Pressurestat modell
Horizontális és vertikális intracranialis membránrendszer
Ellenállások, akadályok a testben, elasztikus ellenállás és a szövetek viszkoelasztikus tulajdonságai
Os frontale emelése
Os parietale emelése
Os sphenoidale kompressziója és dekompressziója
Os temporele mobilizációja 2 tengelyen
A koponyaalap oldása és a sacrummobilizáció
A durazsák vizsgálata, húzása, kezelése
A temporomandibularis izület és a temporomandibularis technikák
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3. A Képzés helye
2040 Budaörs, Liget u. 3/2. – TerraPark Konferenciarerem
4. A Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy előzetes tájékoztatás mellett a képzés időpontját, helyét,
tematikáját, annak napi beosztását, az instruktor és a tanársegédek személyét megváltoztassa. Ez a változtatás nem
érintheti a képzés egészének tartalmát és a jelen szerződésben megállapított minimális képzési időtartamot. A
képzés megadott befejezési időpontja naponta a szerződésben megállapított időpontot meghaladhatja,
amennyiben ezt a tananyag megkívánja, ez azonban nem érinti a tanfolyam jelen szerződésben megállapított díját.
5. A Szervező köteles:
5.1. az Upledger Institute Inc. hivatalos tematikája és órarendje alapján biztosítani a Képzéshez szükséges személyi
és tárgyi feltételeket.
5.2. kiállítani és kezelni a Képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos dokumentumokat.
6.
6.1. A Képzés részvételi díja
95.000 Ft, azaz Kilencvenötezer forint, amely nem tartalmazza az étkezés, a szállás, az esetleges útiköltség és a
parkolás díját a Képzés ideje alatt., továbbá a részvétel feltételeként ismertetett kezelések díját sem.
6.2. A zetés módja és feltételei
Résztvevő köteles a részvételi díj 100%-át legkésőbb 2021. június 10-ig Szervező részére előre egyeztetett módon
meg zetni. Résztvevő kötelezettséget vállal a képzési díj meg zetésére, és tudomásul veszi, hogy a beiratkozás
érvényessé válásának feltétele, hogy a képzési díjat jelen Szerződésben foglalt határidőn belül hiánytalanul
meg zesse.
6.3. A lemondás feltételei
A be zetett díjat a tanfolyam kezdete előtti 28. napon belül történő lemondás esetén visszakövetelni nem lehet.
Kötbérmentes lemondási határidő: a tanfolyam 1. napját megelőző 42. nap. A kötbér mértéke 42-35 nappal a
tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 50%-a, 35-28 nappal a tanfolyam 1. napját
megelőző lemondás esetén a részvételi díj 70%-a. 28 napon belül történő lemondás esetén a teljes részvételi díj
zetendő kötbérként.
7. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Képzésen való részvétel ill. annak elvégzése nem jogosítja fel arra, hogy a
‘Craniosacralis terapeuta’ illetve ‘Kranioszakrális terapeuta’ címet használja, ill. a tevékenységét ‘Craniosacralis
terápia’ illetve ‘Kranioszakrális terápia’ néven nevezze mindaddig, amíg a CST1 és CST2 képzés tananyagából
sikeres CST-T (Craniosacral Therapy Technique Certi cate) vizsgát nem tesz, továbbá maradéktalanul eleget tesz
a tanúsítvány érvényességéhez szükséges feltételeknek.
8. Jelen szerződés aláírásával Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező által biztosított képzések elvégzése, az
előírt vizsgák teljesítése és a megfelelő szakmai gyakorlat megszerzése a terápiás tevékenységek végzésének
elengedhetetlen feltétele. A terápiás tevékenységek végzéséhez szükséges feltételeket, képzési és vizsgarendszert az
Upledger Institute International és a Szervező jogosult egyoldalúan meghatározni, illetve módosítani, amelyet
Résztvevő magára nézve kötelezőnek ismer el.
9. Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja a CST-T vizsga megszervezését. Ezt a Szervező által
szervezett vizsgán vagy más által szervezett vizsgán való részvétel lehetőségével biztosítja.
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2. A Képzés időpontja, időtartama
2021. július 10-13., szombat-kedd (4 nap), az alábbi időbeosztásban:
1. nap: regisztráció 9.00h, a képzés aznap kb. 18.00h-ig tart.
2-3. nap: 09.00h - kb. 17.00h
4. nap: 09.00h - kb. 16.00h

10. Résztvevő kifejezetten és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy a képzések elvégzése és az előírt vizsgák teljesítését
követően önálló terápiás tevékenységet csak a Szervező szakmai irányítása, felügyelete és ellenőrzése mellett
folytathat a Szervező előzetes, írásbeli engedélye alapján. Résztvevő kötelezettséget vállal továbbá, hogy az önálló
terápiás tevékenység végzése érdekében Szervező által előírt szakmai továbbképzéseken részt vesz.
11. Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az önálló terápiás tevékenységet nem a Szervező által
meghatározott feltételeknek megfelelően gyakorolja, Szervező jogosult írásban felszólítani a Résztvevőt a Szerződés
betartására. Amennyiben a Résztvevő a felszólításnak a benne foglalt határidőig nem tesz eleget, illetve a
Szerződést szándékosan vagy súlyos gondatlanságból megszegi, Szervező jogosult indoklási kötelezettség nélkül
azonnali hatállyal megtiltani a Résztvevő számára a terápiás tevékenység végzését.
12. Résztvevő a Képzés végén az Upledger Institute Hungary által kiállított igazolást kap. Az igazolás kiállításának
feltétele a Tájékoztatóban felsorolt feltételek mellett a Résztvevő jelenléte a képzés teljes időtartama alatt, továbbá
a képzésen való aktív részvétel és együttműködés. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a kiállított igazolás önálló
gyógyítói tevékenységre nem jogosítja fel.
13. Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait Szervező a Képzés és vizsgáztatás szervezéséhez és
lebonyolításához szükséges dokumentáció során kezelje. A Képzés során a kezelésekhez szükséges szenzitív
adatokat Szervező és Résztvevő köteles titkosan kezelni.
14. Szervező felhívja Résztvevő gyelmét arra, hogy a a Képzésen tanult technikák hivatásszerű alkalmazását a
40/1997. (III.5.) Kormányrendelet, valamint a 11/1997 (V.28.) NM rendelet szabályozza, és a tevékenység
végzéséhez a helyi ÁNTSZ által kiadott egészségügyi működési engedély szükséges. A tevékenység végzéséhez
előírt jogszabályi feltételeket Résztvevő köteles betartani.
15. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a tevékenységet craniosacralis terápia néven csak a jelen szerződés 7., 8., 10.,
és 14. pontjában meghatározott feltételek együttes teljesülése esetén, valamint Szervező előzetes irásbeli
hozzájárulásával végezheti, hirdetheti.
16. A Képzésen elsajátítandó technikáknak az instruktor szakmai irányításától eltérő végrehajtásából eredő,
Résztvevő részére vagy Résztvevő által okozott bárminemű kárért Szervező felelősséget nem vállal.
17. Képzésen tanult technikák szakszerűtlen alkalmazásából eredő, harmadik személynek okozott minden kárért a
Résztvevő felel.
18. Felsőfokú egészségügyi képzésben részesült személy 9 éven aluli gyermek craniosacralis terápiás kezelését
kizárólag a Szervező által szervezett ‘Craniosacralis terápia a gyermekgyógyászatban 1’ (eredeti nyelven:
Craniosacral Therapy for Pediatrics 1) képzés sikeres elvégzése után, a 15. pontban felsorolt feltételek együttes
teljesülése esetén végezheti. Egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező, legalább középiskolai végzettségű
személy 9 éven aluli gyermek craniosacralis terápiás kezelését kizárólag a Szervező által szervezett ‘Craniosacralis
terápia a gyermek-gyógyászatban 1-2’ (eredeti nyelven: Craniosacral Therapy for Pediatrics 1-2) képzés sikeres
elvégzése, valamint egészségügyi alapismereteket oktató és a tevékenység végzésére jogosító képzés elvégzése után,
eredményes vizsgát követően, a 15. pontban felsorolt feltételek együttes teljesülése esetén végezheti.
19. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező által szervezett tanfolyamokon (Bevezetés a Craniosacralis
terápiába, CST1, CST2, SER1-2, ADV1-3, CSP1-2, CCPB1-2, SICS, BAEC, BAER, BADA, DAITP, HFC,
TBS1-2, CTTB1-2, BCB, CSCN, VM-képzéssorozat, NM-képzéssorozat, LT-képzéssorozat) megszerzett
ismereteket részben vagy egészben, akár szervezett képzés, akár egyéni oktatás keretében nem adhatja tovább, nem
oktathatja.
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20. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésen kapott segédanyag, ún. Tanulási segédlet Szervező irásbeli
engedélye nélkül sem egészben, sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhető, semmilyen formában és
értelemben, elektronikus vagy mechanikai módon, beleértve a nyilvános előadást, tanfolyamot, képzést, oktatást,
hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, fénymásolást, rögzítést vagy az információrögzítés bármely formáját.
21. Résztvevő tudomásul veszi továbbá, hogy Craniosacralis terápia, SomatoEmotional Release® ill. Visceralis
manipuláció (angol nyelven: Visceral Manipulation) ill. Zsigeri manipuláció, Neuralis manipuláció (angol nyelven
Naural Manipulation) vagy Idegi manipuláció, Neuromeningealis manipuláció (angol nyelven Neuromeningeal
Manipulation) témakörben semmilyen formában és értelemben nyilatkozatot nem tesz, előadást nem tart, hirdetést
nem jelentet meg. Résztvevő tudomásul veszi továbbá, hogy saját működtetésű honlapján és közösségi média
oldalain Szervező előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a fent felsorolt témakörben semmilyen formában és
értelemben nyilatkozatot nem tesz, hirdetést nem jelentet meg.
22. Résztvevő kifejezetten elismeri, hogy a Szervező által végzett Craniosacralis terápia, Visceralis manipuláció és
Neuralis manipuláció kezelések megítélése, jó hírnevének megőrzése és legfőképpen a kezeléseket igénybe vevők
védelme érdekében elengedhetetlen Szervező szakmai irányítása, felügyelete és ellenőrzése, továbbá a
tájékoztatással kapcsolatban a Szerződésben meghatározott feltételek betartása.
23. Felek jelen szerződés aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul megállapodnak, hogy a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:186-189. §§ alapján a Képzési szerződés 7., 10., 11., 12., 14., 15.,
16., 18., 19., 20., 21.. pontjának bármelyikében foglaltak megsértése esetén Résztvevő 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint kötbér zetésére köteles Szervező részére, amelyet a Szervező írásban történt felhívástól számított 8
napon belül köteles Szervező által megjelölt számlára meg zetni.
24. Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Képzésen a résztvevőkről hang-, fénykép- és videofelvételeket
készítsen, és azokat nyilvánosan elérhető internetes oldalaira feltöltse, illetve a Craniosacralis terápia és a
craniosacralis terapeutaképzés népszerűsítésére felhasználja.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták
alá.

Kelt: ...................................., ................................................
.

……………………………………………….
Szervező

PH.

…………………………………………….
Résztvevő
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