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Alapfogalmak
Szerződő: a tanfolyamot Résztvevő számára megrendelő személy; Ő felel a tanfolyam díjának
kifizetéséért.
Résztvevő: a gitártanfolyamon részt vevő személy (tanuló, hallgató)
Csoporttárs: duo tanfolyam esetén az a személy, aki Résztvevővel rendszeresen egy időpontban
vesz részt a gitárórákon.
Képző: minden esetben a B.I.G. Stúdió Gitároskola
Oktató: Képző megbízottja a Szerződő által megrendelt gitártanfolyam lebonyolítására.

1. Érkezés
Az oktatási helyiségbe Résztvevőnek legkorábban 2 perccel a tanóra elkezdése előtt lehet bejutni.

2. Tanórán való részvétel
2.1. Az oktatás alapfeltétele az oktató szakmai felkészültségébe vetett bizalom. Ennek hiányában a
tanfolyamot megszüntetjük a Résztvevővel.
2.2. Tanfolyamaink bár magánórák, de koncepcionálisan felépített, logikus lépésekből álló,
hatékony oktatási rendszerből és módszertanból állnak. Ettől eltérő módszertanokat, tananyagot
nem áll módunkban figyelembe venni, de mérlegeljük az egyéni elképzeléseket és korlátozottan,
valamint közös akarattal beépíthetjük a tananyagba (például Résztvevő által szeretett dal
megtanulása).
2.3. Amennyiben Résztvevő a tanteremben kárt okoz, köteles annak beszerzési árát egy összegben
megtéríteni vagy hasonló értékkel és tulajdonságokkal rendelkező termékkel helyettesíteni.
2.4. Résztvevőnek mind a tanórán, mind pedig az otthoni gyakorláskor követnie kell az oktató
instrukcióit. Ennek hiányában az oktató indítványozhatja a tanfolyam megszüntetését.

3. Késések, hiányzások
3.1. Amennyiben résztvevő elkésik a tanóráról, adott tanórán belül az érkezés után fennmaradt
időt veheti igénybe.
3.2. Résztvevői hiányzások: hiányzás esetén pótlást vagy pénzvisszatérítést nem tudunk
biztosítani (kivételek: 3.3. pontban)
3.3. Oktatói hiányzás, ünnepnap miatt történő óra elmaradás esetén az elmaradt órát pótoljuk,
vagy annak díját a Képző teljes összegben visszatéríti. A munkanap áthelyezéseken a
gitárórákat az előírtak szerint megtartjuk. Ha Résztvevő nem vesz részt ezeken az órákon,
az hiányzásnak minősül.

4. Tanfolyamok és díjazásuk
4.1. Bemutatkozó óra: a bemutatkozó óra 1000 Ft-ba kerül, melyet készpénzben az oktatónál
kell kifizetni. Szerződőnek figyelembe kell vennie, hogy az oktató nem tud pénzt visszaadni,
így csak 1000 Ft-os címlettel tud fizetni.
4.2. Egyéni tanfolyam: Heti 1x50 perces fix időpontokban lévő gitárórák. Fix havidíjként kell
fizetni, melynek összege 15000 Ft, amely független a hónapban lévő alkalmak számától (lehet 4
vagy 5 alkalom).
4.4. Duo tanfolyam díja: heti 1x50 perces fix időpontokban lévő gitárórára vonatkozik 2
Résztvevő számára. A havidíj összege Résztvevőnként 10000 Ft, mely független a hónapban lévő
alkalmak számától (lehet 4 vagy 5 alkalom). Csoporttársat biztosítani nem tudunk! Duo
tanfolyam esetén minkét Résztvevő rendszeresen egy időpontban vesz részt az órákon.
Amennyiben az egyik Résztvevő felfüggeszti a tanfolyamát, a megmaradt Résztvevő kereshet
magának új csoporttársat, vagy a tanfolyam egyéni tanfolyammá alakul át.
4.5. Egyéni online gitártanfolyam: Heti 1x50 perces fix időpontokban lévő videókapcsolaton
keresztül folyó gitárórák. Az oktatáshoz szükséges technikai feltételeknek meg kell felelni:
technikai feltételek. Ennek hiányában az oktatás minőségéért nem vállalunk felelősséget. A tandíjat
fix havidíjként kell fizetni, melynek összege 15000 Ft, amely független a hónapban lévő alkalmak
számától (lehet 4 vagy 5 alkalom).

4.6. Havidíj befizetése és ütemezés: Szerződőnek a tanfolyam havidíját tárgyhó 10-ig be kell
fizetnie a Képző által megadott bankszámlaszámra. Résztvevő csak a kifizetett tanórákat
látogathatja. A tanfolyam mindenkori díjáról weboldalunkon a tanfolyamok menüpontban
tájékozódhat.

5) Időpontok, helyfoglalás
5.1. Képző minden Résztvevő számára fix időpontot biztosít. A tanórákat nem tudjuk más napra
átcsúsztatni.
5.2. Ha a tanfolyam közben a Résztvevő az állandó időponját módosítani szeretné, mindent
megteszünk, hogy találjunk másik, számára alkalmas időpontot. Ennek sikerességét azonban
garantálni nem tudjuk.

6) Adatvédelem
•

Lásd: Adatvédelmi Tájékoztató

