EGYÜTTMŰKÖDÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Siker-M KARRIERPROGRAMRA!
Jelen Együttműködési Tájékoztatón összefoglaltunk néhány olyan szempontot, amit fontosnak
tartunk a Siker-M Karrierprogram hatásos és sikeres elvégzéséhez. Kérünk arra, hogy fogadd el
és vállald ezen teljes körű betartását.
1.

Az EGYÜTTMŰKÖDÉS a következő felek között jön létre:
Szolgáltató: AKConsulting Bt., Andreas Kovacs, ügyvezető,
1118 Budapest, Regös utca 9.
Cg.: 01-06-737630, asz: 20898492-1-43
és
Résztvevő:
Teljes Név,
lakcím:

2.

A jelen EGYÜTTMŰKÖDÉSI TÁJÉKOZTATÓ felek elfogadásával lesz érvényes, egyes passzusai
megfelelnek a Magyar PTK erre vonatkozó rendeleteinek. Az EGYÜTTMŰKÖDÉS szemlélete a
kötelező jog megfelelősége mellett követi a humanisztikus alapelveket, a felnőtt, önálló, önfelelős együttműködést és kommunikációt.

3.

Az EGYÜTTMŰKÖDÉS tárgya a Siker-M Karrierprogram teljes körű szolgáltatása összesen 12
órában 3 workshop keretében.

4.

Személyesen én, valamint a Siker-M Karrierprogram Team tagjai együttesen vállaljuk a felelősséget azért, hogy a Program tartalmát, módszertanát és szervezését biztosítsuk.
A Programot olyan védett környezetben és együttműködési szellemben tartjuk, amely biztosítja Neked és minden Résztvevőnek a zavartalan és bizalomteljes munkavégzést.
Mint Résztvevő saját magad vagy felelős azért, hogy elvégezd a Programot. Ettől függetlenül
bármikor kiszállhatsz, bármilyen oknál fogva, minden indoklás nélkül.
Ebben az esetben a részvételidíj nem kerül visszatérítésre.

5.

Minden személyes adatot a mindenkori adatvédelmi törvényeknek megfelelően, bizalmasan kezelünk, amihez harmadik fél nem fér hozzá, és amit nem adunk ki. A workshopokon készített eredményeket, fotókat vagy egyéb adatokat a csatolt ADATVÉDELMI NYILATKOZAT szerint kezeljük, amelynek elfogadása a Programon való részvétel feltétele.

Andreas Kovacs, AKConsulting Bt.
1118 Budapest, Regös u. 9, Tel.06 209 465 316, akovacs@akconsulting.hu, https://www.facebook.com/sikerem.program/

6.

Kívánjuk Neked, hogy a lehető legjobb eredményt érd el, amihez szükséges az önkéntes, aktív részvételed és az intenzív foglalkozás a témákkal, a workshopok túl, otthon is.

7.

A Program futama során felmerülhetnek szükséges változások, amik eltérnek a tervezett
tartalmaktól, módszerektől és időpontoktól. Ilyen esetben fenntartjuk a módosítás jogát a
jobb eredmények elérése érdekében.

8.

A Siker-M Karrierprogramon való részvétel díjköteles. A RÉSZVÉTELI DÍJ a kiajánlott részvételi díj, figyelembe véve az adott engedményeket. Az EGYÜTTMŰKÖDÉS a Részvételi Díj befizetésével, valamint a részvételed visszaigazolásával és válik véglegessé.

9.

A Program során a következő értékes plusz szolgáltatásokat nyújtunk neked:
•
•
•
•
•

Minden workshopra külön munkafüzet készül, ami tartalmazza a feladatokat, módszereket és amiben jegyzetelheted a saját eredményeidet.
A Program során külön a te személyes helyzetedre szabott feladatot oldhatsz meg,
egyéni tréneri konzultáció kíséretében.
A workshopok között lehetőséged van telefonos vagy személyes konzultációkra.
A létszám maximum 8 főre korlátozott, ami lehetővé teszi minden résztvevő exkluzív
személyes gondozását a Team által.
Felbecsülhetetlen értéket jelent a munkacsoport együttes ereje. A közös gyakorlatokkal,
élményszerű tanulással és eszmecserével jobb eredményekre juthatsz, mint egyedül.

10. A Siker-M Karrierprogram egyes moduljai egymásra épülnek, ezért egyik workshop sem
hagyható ki. Kérünk, hogy erre készülj fel. Abban az esetben, ha mégis távol kell maradnod
valamelyik alkalomról, akkor közösen keressünk megoldást az elmaradt feladatok pótlására.
11. A program teljes körű, sikeres lezárásával az AKConsulting Bt. tanúsítványt állít ki, amely értékes referenciát jelent a pályafutásod során.
12. Megegyezünk abban, hogy ezen Tájékoztatóból eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban
békésen, közös megegyezéssel rendezzük. Amennyiben ez nem sikerül úgy mindketten elfogadunk egy mediátori folyamat során létrehozott eredményt.

SZERETETTEL LÁTUNK A PROGRAMON!
Budapest, kelt: 2020. 01.10
A Siker-M Team képviseletében:

Andreas Kovacs
AKConsulting Bt. ügyvezető
3.
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