ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
I. ‘''Edinas paper installations’' (továbbiakban “Edinas paper”) adatai
Cégnév: Nyugati Irreál CB Kft.
Székhely: 1182 Budapest Üllői út 789.
Adószám: 24147035-2-43
Cégjegyzék szám: 01-09-992647
Telefonszám: +36 20 9668811
E-mail cím: info@edinaspaper.hu
Weboldal: www.edinaspaper.hu
II. Szolgáltatás leírása
II. I. Az ''Edinas paper'' a Facebook oldalán, különálló eseményben (www.facebook.com/edinaspaper) meghirdetett
workshopokon, előre meghirdetett tematika szerint vállalja a papírvirág készítés oktatását a workshopra jelentkező
(továbbiakban Jelentkező) számára. Az 'Edinas paper'' fenntartja a workshop tematikájának változtatásának jogát, erről
minden esetben tájékoztatást küld a Jelentkező számára a Jelentkező által megadott elérhetőségeken.
II. II. A Jelentkező a workshopon ''Edinas paper’' oktatójának útmutatásai alapján papírvirágokat vagy papír dekorációs
elemeket készít, a workshop végén a sajátkészítésű elemeket hazaviheti.
II.III. A workshopok a vonatkozó Facebook eseményekben meghirdetett időpontban, pontosan kezdődnek, Jelentkező
késése esetén nincs lehetőség a tanfolyam időtartamának meghosszabbítására, az ''Edinas paper'' facebook eseményében feltüntetett befejezési időpont egy körülbelüli időpontot jelöl.
II.IV. Az '''Edinas paper'' a workshop elvégzéséről bizonyítványt nem állít ki, a workshop képesítéssel nem jár. A workshopokon rövid bemutatkozást követően Edinas paper oktatója felhívja a figyelmet a potenciális baleseti forrásokra is. A
Jelentkezők saját hibájából vagy a workshop egyéb résztvevőinek hibájából bekövetkezett balesetekért Edinas paper
felelősséget nem vállal. ''Edinas paper’' nem vállal felelősséget a jelentkező testi épségében, egészségében, értékeiben
a workshopon igénybe vett eszközök, tárgyak használata útján bekövetkezett sérülések, balesetek, károk tekintetében
sem.
III. Jelentkezés
III. I. Az “Edinas paper” workshopján való részvétel feltétele a betöltött 18. életév. A Jelentkező az ''Edinas paper''
Facebook oldalán (www.facebook.com/edinaspaper) feltüntetett e-mail címre küldi el jelentkezési szándékát és a jelentkezéshez szükséges adatokat: Jelentkező neve, telefonos elérhetősége, választott workshop dátuma, számla kiállításához szükséges adatok (név, cím, cég esetén adószám is).
III.II. A fizetés teljesítésének banki utalás esetén az átutalt összegnek a Nyugati Irreal CB Kft bankszámláján történt
jóváírása minősül. A helyszínen készpénzfizetésre nincs lehetőség. A workshop-helyek a bankszámlára történő
részvételi díjak beérkezésének sorrendjében kerül lefoglalásra.
A banki átutaláshoz szükséges adatok:
Kedvezményezett neve: Nyugati Irreál CB Kft.
Kedvezményezett számlaszáma: OTP Bank 11718000-20453572
III.IV. Amennyiben a meghirdetett workshopra túljelentkezés van, ''Edinas paper'' a workshop beteltét követően utalóval
felveszi a kapcsolatot egy következő időpontra való foglalással vagy várólistára kerüléssel kapcsolatban. Az ''Edinas
paper'' a részvételi díjról kiállított számlát minden Jelentkezőnek személyesen adja át a workshopon.

IV. Helyszín, részvételi díj
IV.I. A workshopok helyszíne, valamint az aktuális részvételi díjak tekintetében a ''Edinas paper'' Facebook oldalán
(www.facebook.com/edinaspaper) található tájékoztató az irányadó.
IVI.II. A Részvételi díj minden esetben workshoponként, a tematikától függően kerülnek meghatározásra, és feltűntetésre ‘Edinas paper’ facebook eseményben. A Részvételi díj minden esetben magában foglalja a workshop során
felmerülő összes alapanyag és eszköz használatának, valamint az oktatás költségét, a részvételi díjon felül további költség a Jelentkezőt nem terheli. Az 'Edinas paper'' Facebook oldalán (www.facebook.com/edinaspaper) feltűntetett
Részvételi díj tartalmazza az Áfá-t.
V. Lemondás
V.I.A jelentkező a workshopra a részvételi lehetőséget más személy számára átruházhatja, de a már befizetett
részvételi díj alapján a számla minden esetben a részvételi díjat utaló magánszemély vagy cég részére állítjuk ki. Csoportos jelentkezés esetén, amennyiben a jelentkező egyidejűleg több személy nevében és képviseletében jelent be
részvételi szándékot, a jelentkezőt terheli a felelősség mindazon személyeknek a tanfolyamon való megjelenéséért,
akiknek nevében és képviseletében a részvételi szándékot bejelentette.
V.II. Jelentkező a workshopot a workshop meghirdetett idejét megelőző 7 naptári napig telefonon vagy elektronikus úton
lemondhatja. Ebben az esetben lemondásában választhat a részvételi díj visszautalása vagy másik workshop időpont
választására. Amennyiben a lemondás a workshop idejétől 7 naptári napon belül történik, úgy a workshop kis létszámára
tekintettel a részvételi díjat “Edinas paper”-nek nem áll módjában visszautalni.
VI. Workshop elmaradása
''Edinas paper'' fenntartja a jogot a meghirdetett workshopok időpontjának módosítására. A workshopok minimum hat,
maximum nyolc fő részvételével indulnak. Amennyiben a workshop kezdete előtti 5. naptári napig hatnál kevesebb fő
jelzi részvételi szándékát vagy a lemondások száma miatt az eredetileg tervezett létszám hatnál kevesebb főre csökken,
a workshop elmarad és a Jelentkező jogosult a befizetett részvételi díj 30 napon belüli visszaigénylésére vagy egy
későbbi időpontban meghirdetett workshopon történő beváltásra. A workshop elmaradásának esetében a ''Edinas
paper'' a Jelentkező által megadott elérhetőségeken e-mailben vagy telefonon értesíti a Jelentkezőt.
VII. A jelentkezők személyes adatainak védelme, kezelése
VII.I.Az "Edinas paper" a jelentkezők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban
kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint
kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre
juttatásához szükségesek. Az "Edinas paper" elkötelezi magát a jelentkezők személyes adatainak oly módon történő
kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a workshopokra
jelentkezők számára a személyesen vagy interneten keresztül történő biztonságos jelentkezés megteremtéséhez.
VII.II. A workshopok nyilvános események, esetenként ezekről az eseményekről “Edinas paper” megbízásából fotó vagy
videó is készülhet. Ezen kép anyagokat “Edinas paper” jogosult az Edinas paper Facebook oldalán vagy weboldalán
vagy egyéb online vagy nyomtatott referencia anyagában feltűntetni.
VIII. Egyéb rendelkezések
VIII. I.A jelen ÁSZF rendelkezéseit a jelentkező a tanfolyam díjának kifizetésével is tudomásul veszi.
Az egyedi szerződés, ráutaló magatartással, a "Edinas paper" által küldött visszaigazolással jön létre. A jelen ÁSZF
2016. február 22-től visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad hatályban. Az ÁSZF-ben és az egyedi
szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
Budapest, 2016. február 22.

