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Képzési Szerződés
amely létrejött egyrészről:
FreshWeb Solutions Kft.
Székhely: 8200- Veszprém, Kossuth L. u. 7. Adószám: 23979848-2-19
Számlaszám: 11748007-20186155-00000000 - OTP Bank
Tel: 06 88 210 599 Email: info@webdesignsuli.hu
mint képző (továbbiakban képző, vagy szervező),
másrészről:
Név:
Születési név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állandó lakcíme:
Értesítési címe:
Telefon / E-mail:
Legmagasabb iskolai végzettsége:

tanfolyam résztvevő neve
tanfolyam résztvevő születési neve
tanfolyam résztvevő születési ideje
tanfolyam résztvevő anyja neve
tanfolyam résztvevő állandó lakcíme
tanfolyam résztvevő értesítési címe
tanfolyam résztvevő telefonszáma/email címe
tanfolyam résztvevő végzettsége

mint tanfolyamon résztvevő hallgató (továbbiakban résztvevő, vagy hallgató) között az
alábbi feltételek szerint.

1. A képzés célja
A Profi Otthoni Webdesign Tanfolyamon webdesigner kompetenciák megszerzése.
A képzésben szereplő modulok:
-

Grafikai tervezéselmélet
Digitális képszerkesztés
Grafikai tervezés gyakorlat
Webes alapok
Keresőoptimalizálás
Honlap készítés és webdesign
Online marketing

A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák:
-

Grafikai anyagok tervezésének elmélete, szabályok és sztenderdek ismerete.
Grafikai anyagok tervezése a gyakorlatban, digitális képszerkesztő programok
(Adobe PhotoShop és Adobe Illustrator) ismerete és használata.
Online és offline grafikai anyagok, mint: logó, arculat, banner, szórólap, plakát és
egyéb grafikai anyagok készítése, kivitelezése.
Webdesign tervezése és kivitelezése, weboldal készítés, HTML, CSS és
tartalomkezelő rendszer (WordPress) ismerete és használata.
Reszponzív webdesign tervezés és weboldal készítés.
Keresőoptimalizálás (SEO) és online marketing ismeretek.
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2. A képzés helye, időtartama, ütemezése:
A képzés ütemezése: a tananyag feldolgozása a résztvevő önálló beosztása szerint, a
tanfolyami idő (6 hónap) alatt.
Az elméleti és gyakorlati képzés helye:
A képzés időtartama:
Óraszám:

interneten, az eOktatóteremben
a tanfolyam indulásától számítva 6 hónap
192

3. A vizsgaszervezés formája:
1. záróvizsga
A vizsgára bocsátás feltétele:
A tananyag elsajátítása, alapszintű számítógép és internethasználat ismeretek.
A szakmai vizsga várható ideje: Házi vizsgával zárul, egyéni ütemezés szerint
A szakmai vizsgát szervező megnevezése: FreshWeb Solutions Kft.

4. A tanfolyamon való részvétel feltételei:
A képzés megkezdésének feltétele:
magabiztos felhasználói szintű számítógépes ismeretek

A résztvevő vállalja, hogy a fent meghatározott feltételekkel rendelkezik.

5. A résztvevő kötelezettségei, a záró vizsgán való részvétel
feltételei:
- A Hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagot sem a tanfolyam időtartama alatt,
sem azután nem osztja meg másokkal, és azokat semmilyen más módon nem használja fel.
A tanfolyam teljes tartama a szerzői jogokról szóló, 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá
esik, melynek értelmében a tanfolyam bármely részének részben vagy egészben történő
másolása, továbbértékesítése, digitális vagy hagyományos információhordozókon való
közlése csakis Szervező engedélyével lehetséges. Hallgató tudomásul veszi, hogy az
említett szerzői jogok megsértése esetén Szervezőnek ötmillió Forint kártérítést köteles
fizetni.
- Hallgató beleegyezését adja és semmilyen követelést nem támaszt azért, hogy a tanfolyam
időtartama alatt készített munkáit és az online felületen, vagy emailben írt hozzászólásait
Szervező marketing anyagaiban felhasználja, Hallgató nevének feltüntetésével.
- Hallgatónak rendelkeznie kell azon számítástechnikai szoftverekkel és hardverekkel,
amikkel a tanfolyam során dolgozni tud, továbbá internet kapcsolattal is. A tanfolyam során
használt szoftverek ingyenesen beszerezhetőek, vagy demo verzióban ingyenesen
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kipróbálhatók. A számítástechnikai rendszerkövetelményeket az alábbi táblázat tartalmazza
Windows és MAC operációs rendszerre:
http://www.adobe.com/hu/products/photoshop/tech-specs.html
- A résztvevő felelőssége 5 napon belül jelenteni elérhetőségeinek változását. Amennyiben
ezt elmulasztja, és emiatt a képző intézmény nem tudja felvenni a kapcsolatot vele, hozzá
információkat eljuttatni, a résztvevő vállalja a felelősséget az esetleges következményekért.
- A vizsgakövetelménynek megfelelő teljesítése.

6. Tanfolyamról történő kimaradás / halasztás:
A résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy:
- A tanfolyamról történő kimaradás szándéka esetén a szerződés felbontására irányuló
írásos kérelmet nyújt be a FreshWeb Solutions Kft. felé postai úton ajánlott levélben az
intézmény címére, vagy elektronikus úton az info@webdesignsuli.hu címre.
- A tanfolyamról való kimaradás esetén a tanfolyami díj nem téríthető vissza.
- A tanfolyam halasztása vagy hosszabbítása a tanfolyami idő lejárta után történhet meg,
legfeljebb 3 hónap időtartamra. A halasztás tényét emailben kell jelezni a FreshWeb
Solutions Kft. felé elektronikus úton az iroda@webdesignsuli.hu címre. A halasztás díja
bruttó 6.350,- Ft/ hó (azaz 5.000,-Ft + ÁFA/ hó), amely díj a halasztási kérelem benyújtása
után, pozitív elbírálás esetén a kiállított számla után esedékes. Amennyiben a résztvevő a
halasztást követően sem folytatja a tanfolyamot, úgy a halasztási díj megfizetése
időpontjának figyelembevételével a tanfolyamról való kimaradás következményeit kell
viselnie.

7. A képző feladatai és kötelezettségei:
- Szervező biztosítja a képzés lebonyolítását, valamint a képzéshez szükséges oktató
anyagok eljuttatását Hallgató részére. Szervező kizárólag a tanfolyami oktató anyag Hallgató
részére történő eljuttatásáért vállal felelősséget.
- Szervező vállalja, hogy a Profi Otthoni Webdesign Tanfolyam során Hallgatónak eljuttat
minden szükséges tananyagot. Ezen információkat 1db oktató videókat tartalmazó pendrive
és egy 176 oldalas nyomtatott tankönyv formájában, postai úton juttatja el a jelentkezőhöz,
valamint a hallgató számra 6 hónap teljes jogú online hozzáférést is biztosít az
eOktatóteremben. Szervező a tanfolyam során folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít
Hallgató számára emailben, valamint az eOktatóteremben. A zártkörű eOktatótermi teljes
jogú státusz a tanfolyam indulása utáni 6 hónapban él, utána megszűnik.
- Szervező semmilyen felelősséget nem vállal Hallgató által a tanfolyam során, a gyakorlatiés további munkákban felhasznált szoftverek, képi- vagy írásos anyagok, grafikák és egyéb
tartalmakra vagy elektronikus fájlokra nézve. Szervező fenntartja a jogot a hallgatók
tanfolyam alatt produkált munkáinak, hozzászólásainak, saját marketing anyagaiban való
közlésére. Hallgató ezt elfogadja és Szervezővel szemben semmilyen követelést nem
támaszt.
- A vizsga, és szükség esetén javító/pótvizsga megszervezése.
- A képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos dokumentumok kiállítása és kezelése.
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8. A képzés díja:
Tanfolyami díj:
Összesen: br. 165.100,- Ft azaz százhatvanötezer-egyszáz Forint
vizsgadíj:
0,- Ft azaz nulla Forint
Javítóvizsga: az a résztvevő, aki a teljes vizsgát, vagy valamelyik vizsgarészt elégtelen
eredménnyel zárja javítóvizsga letételére jogosult.
A javítóvizsga díj: díjtalan

9. Mellékletek
A résztvevő által kitöltött jelentkezési lap.

10. Jelen szerződés pontjait a felek közösen értelmezték, s azt, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt aláírásukkal elfogadták.

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
Kelt: aktuális dátum

----------------------------------------------FreshWeb Solutions Kft.

résztvevő aláírása
----------------------------------------------a képzésben résztvevő hallgató
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