Általános Szerződési Feltételek

Jelen általános szerződési feltételek – továbbiakban: „ÁSZF” – a Magyar Kutyás Akadémia
Kft. – továbbiakban: „Szervező” – által szervezett „Kennel Marketing Kurzus” eseményen
való részvételt szabályozza.

1. A „Kennel Marketing Kurzus” szervezőjének adatai
Név: Magyar Kutyás Akadémia Kft.
Székhely: 2100 Gödöllő, Antalhegyi utca 124/E.
Cégjegyzékszám: 13-09-182454
Adószám: 25726550-1-13

2. A „Kennel Marketing Kurzus” helyszíne és időpontjai
Helyszín: Szent István Egyetem, Gödöllő, Páter Károly utca 1.
Időpontok:
1. modul: 2018. január 13.
2. modul: 2018. január 20.
3. modul: 2018. január 27.
4. modul: 2018. február 3.
3. Jelentkezés beküldése
A „Kennel Marketing Kurzus” résztvevői (továbbiakban: résztvevő) a rendezvény honlapján
található jelentkezési űrlap hiánytalan kitöltésével és beküldésével jelezhetik részvételi
szándékukat.
A résztvevő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve
szerződéskötési képessége nincs korlátozva.
A jelentkezés során a résztvevő által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell
lenniük. A résztvevő nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

A résztvevő a rendezvényre való jelentkezésével tudomásul veszi, hogy az online regisztráció
beküldése részvételi díj fizetési kötelezettséget von maga után. Az online regisztráció
megrendelésnek minősül.
Az online regisztráció határideje 2018. január 7. éjfél. Az ezt követően beérkező
regisztrációkat Szervezőnek jogában áll nem elfogadni.
A résztvevők száma 50 főben korlátozott. Az ezen felüli regisztrálók jelentkezését Szervező
várólistára teszi.

4. Regisztrációs díjak
A kurzus részvételi díja:
a) 2017. december 31. éjfélig leadott online regisztráció és a részvételi díj határidőre történő
megfizetése esetében 8.000 forint / modul, illetve 30.000 forint a teljes kurzuson való
részvétel esetében.
b) 2018. január 1-jét követően határidőig beérkező online regisztráció esetében 9.000 forint
/ modul, illetve 33.000 forint a teljes kurzuson való részvétel esetében.
A szerződés ellenértéke minden esetben bruttó érték és forintban (HUF) kerül
meghatározásra.

5. Jelentkezés visszaigazolása
A Szervező a beérkezett jelentkezéseket haladéktalanul megvizsgálja, és dönt a jelentkezés
elfogadásáról. Az elfogadott jelentkezések elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra. A
visszaigazolásra a jelentkezési űrlap hiánytalan kitöltése és a részvételi díj maradéktalan,
határidőre történő megfizetése esetében kerül sor.

6. A részvételi díj befizetése
A szerződés ellenértékének beszedésére a Magyar Kutyás Akadémia Kft. jogosult. A
regisztráció során jóváhagyott adatok alapján Szervező e-mail-t küld, melyben megadásra
kerülnek az utalási adatok. A regisztrációtól számított 5 munkanapon belül kell a részvételi

díj teljes összegét kiegyenlíteni. A fizetést követően kerül kiállításra a számla, melyet a
résztvevő személyesen vehet át a rendezvény napján. A rendezvényen a részvétel feltétele a
részvételi díj előzetes, teljes összegű kiegyenlítése. Ennek elmaradása esetében a
regisztráció az 5. nap lejártát követően automatikusan törlésre kerül.

7. Felmondási jog
Az online regisztrációt követően a résztvevő jelentkezését visszamondani nem tudja,
amennyiben bármelyik rendezvényen megjelenni nem tud, úgy visszatérítésre nem jogosult.
Amennyiben az előadó megbetegedése miatt adott rendezvény elmarad, úgy Szervező
gondoskodik annak más időpontban történő mielőbbi pótlásáról.

8. A kurzus teljes ideje alatt tilos a videó- és hanganyag készítése.

9. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a rendezvény ideje alatt kép és videó készül, amelyet a
későbbiekben szervező felhasználja jelen rendezvény, vagy a későbbi rendezvények
promóciójához.

10. A regisztrációkor megadásra kerülő adatok esetében a Szervező kijelenti, hogy harmadik
fél részére ezeket az adatokat nem adja át. Ezek kizárólag a jegyek kiküldéséhez kerülnek
felhasználásra.

11. Kártérítési felelősség kizárása
A Szervező a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési
felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

12. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések
A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos
magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A szerződés teljesítésének országa: Magyarország.

2017. december 1.

