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A részvételi díj költségviselője: 
                             magánszemély      gazdasági társaság (e.v., Kft., Bt., stb.) 

A regisztrációs díj fizetésének módja:                   készpénz             átutalás 

Szakmai adatokSzakmai adatok
CST1 képzés helye, időpontja, instruktora:CST1 képzés helye, időpontja, instruktora:

Jelenleg milyen formában és gyakorisággal alkalmazza a CST-t?
              hivatásszerűen, kizárólagosan                      
              hivatásszerűen, kiegészítő terápiaként       
              nem hivatásszerűen, szűk körben              

Jelenleg milyen formában és gyakorisággal alkalmazza a CST-t?
              hivatásszerűen, kizárólagosan                      
              hivatásszerűen, kiegészítő terápiaként       
              nem hivatásszerűen, szűk körben              

A craniosacralis terápiával kapcsolatos távlati céljai:A craniosacralis terápiával kapcsolatos távlati céljai:

Foglalkozás:

Legmagasabb iskolai végzettség:Legmagasabb iskolai végzettség:

Bizonyítvány/oklevél száma:
Kelte:    ��  év   hónap   nap
Bizonyítvány/oklevél száma:
Kelte:    ��  év   hónap   nap

Legmagasabb szakmai végzettség:Legmagasabb szakmai végzettség:

Bizonyítvány/oklevél száma:
Kelte:    ��  év   hónap   nap
Bizonyítvány/oklevél száma:
Kelte:    ��  év   hónap   nap

Működési nyilvántartási szám:Működési nyilvántartási szám:

Egyéb képesítés(ek):

EgyébEgyéb

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek.
Ismerem és elfogadom a www.upledger.hu weboldalon közölt tanfolyami részvételi feltételeket.

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek.
Ismerem és elfogadom a www.upledger.hu weboldalon közölt tanfolyami részvételi feltételeket.

Kelt (helység, dátum):Kelt (helység, dátum):

A jelentkező aláírása: A jelentkező aláírása: 

Upledger Institute Hungary Kft.
2051 Biatorbágy, Keserűkút u. 101/73, Tel.: (+36) 20 9420074

E-mail: info@upledger.hu Web: www.upledger.hu

�Ԋ����msU�0���o�Z��=��Z$y����
�Ԋ����msU�0������}�a�������,G�

