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KÉPZÉSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről az Upledger Institute Hungary Kft.
 Székhelye: 2051 Biatorbágy, Keserűkút u. 101/73
 Cégjegyzékszáma: 13-09-158309
 Adószáma: 24074719-1-13
 Számlavezető bank: Erste Bank Hungary Zrt.
 HUF számlaszáma: 11600006-00000000-78017784
 USD számlaszáma: 11600006-00000000-78017825
 Képviselője: Gábriel Orsolya
a képzés szervezője, a továbbiakban Szervező,
másrészről:
        Név: ..........................................................................................................................
        Születéskori név: .......................................................................................................
        Anyja lánykori neve: .................................................................................................
        Születési hely, idő: .....................................................................................................
        Állandó lakcím: .........................................................................................................
        Értesítési cím: ............................................................................................................
        Telefonszám: .............................................................................................................
        Személyi igazolvány száma: ......................................................................................
Amennyiben a részvételi díjat nem magánszemélyként fizeti, pl. e.v., Kft., Bt., alapítvány:
        Költségviselő neve: ....................................................................................................
        Költségviselő székhelye: ............................................................................................
        Költségviselő adószáma: ...........................................................................................
        Költségviselő cégjegyzékszáma: ................................................................................
        Költségviselő e-mail címe: .........................................................................................
a továbbiakban Résztvevő között az alábbi feltételekkel: a továbbiakban Résztvevő között az alábbi 
feltételekkel:

1. 1.1. A Képzés elnevezése:

 CST2, azaz Craniosacralis terapeutaképzés 2. szint, azaz az Upledger-féle Craniosacralis 
 terapeutaképzés 2. szintje, a továbbiakban Képzés. A Képzés kódja: CST2.17

1.2. A Képzés leírása:
A CST2 a koponyaalap működési zavarainak tanulásával kezdődik, ahogy azokat Dr. William G. 
Sutherland diagnosztizálta és kezelte. A tanfolyam során a résztvevők megtanulják, hogyan 
integrálhatják Sutherland technikáit a 10-Step Protocol rendszerébe, hogy felismerhessék és 
meghatározhassák a léziókat, blokkokat, majd elvégezhessék a szükséges egyéni korrekciókat.
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Elvégezzük a rágószervrendszer vizsgálatát a kemény szájpad, a nyelv és a fogak megfigyelésével és 
kezelésével.
A résztvevők képessé válnak megfigyelni és értékelni az általános vitalitást, az emocionális 
állapotot és a biokémiai működési zavarokat a craniosacralis ritmust ‘significance detector’-ként 
használva.
Elsajátítható az érzékelhető fiziológiai jelenségeken alapuló 4 teljes-testvizsgálati módszer: ‘arcing’, 
craniosacralis ritmus, fasciacsúsztatás, durazsák mobilitása.
A résztvevők megismerkednek az energiaciszta fogalmával és oldásuk folyamatával.

1.3. A Képzés tematikája:
A sphenobasilaris ízület működési zavarai, vizsgálata és kezelése
A kemény szájpad működési zavarai, vizsgálata és kezelése
Teljes-testvizsgálati módszerek
‘Arcing’ technika – aktív energetikai léziók vizsgálata
Fasciacsúsztatás – fascialis blokkok vizsgálata
Craniosacralis ritmus vizsgálat
A durazsák mobilitása – facilitált szegmentum lokalizálása
Az energiaciszta (Energy Cyst)
Pozicionális szöveti oldás

2. A Képzés időpontja és időtartama:

 2020. december 3-5. (3 nap), (nagylétszámú csoport esetén 4 nap) az alábbi időbeosztásban:
1. nap: regisztráció 09.30h-10.00h, a Képzés aznap kb. 18.00h-ig tart.
2. nap: 09.00h - kb. 18.00h
3. nap: 09.00h - kb. 18.00h
(4. nap: 9:00h - kb 16.30h)

3. A Képzés helye:
2040 Budaörs, Liget u. 3/2. – TerraPark Konferenciarerem

4. A Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy előzetes tájékoztatás mellett a képzés időpontját, 
helyét, tematikáját, annak napi beosztását, az instruktor és a tanársegédek személyét 
megváltoztassa. Ez a változtatás nem érintheti a képzés egészének tartalmát és a jelen szerződésben 
megállapított minimális képzési időtartamot. A képzés megadott befejezési időpontja naponta a 
szerződésben megállapított időpontot meghaladhatja, amennyiben ezt a tananyag megkívánja, ez 
azonban nem érinti a tanfolyam jelen szerződésben megállapított díját.

5. Szervező köteles:

5.1. az Upledger Institute Inc. hivatalos tematikája és órarendje alapján biztosítani a Képzéshez 
szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
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5.2. kiállítani és kezelni a Képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos dokumentumokat.

6. 6.1. A Képzés részvételi díja:

185.000 Ft, azaz Egyszáznyolcvanötezer forint, amely magában foglalja 1 db magyar nyelvű CST2 
Tanulási segédlet árát, de nem tartalmazza az étkezés, a szállás és a parkolás díját a Képzés ideje 
alatt, továbbá a részvétel feltételeként ismertetett szintvizsga és kezelések díját sem.

 6.2. A fizetés módja és feltételei:

Résztvevő köteles a részvételi díj 100%-át legkésőbb 2020. november 5-ig Szervező részére előre 
egyeztetett módon megfizetni. Jelentkezéskor 45.000 Ft regisztrációs díj fizetendő  banki átutalással 
Szervező bankszámlájára. Átutaláskor a Közlemény rovatban fel kell tüntetni a résztvevő nevét és a 
képzés kódját (CST2.17). A hátralék összege 140.000 Ft, amely előzetes egyeztetést követően 
készpénzben vagy banki átutalással fizetendő. Résztvevő  kötelezettséget vállal a képzési díj 
megfizetésére, és tudomásul veszi, hogy a beiratkozás érvényessé válásának feltétele, hogy a képzési 
díjat jelen Szerződésben foglalt határidőn belül hiánytalanul megfizesse.

 6.3. A lemondás feltételei:

A befizetett díjat a tanfolyam kezdete előtti 28. napon belül történő lemondás esetén 
visszakövetelni nem lehet. Kötbérmentes lemondási határidő: a tanfolyam 1. napját megelőző  42. 
nap. A kötbér mértéke 42-35 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi 
díj 50%-a, 35-28 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 70%-a. 
28 napon belül történő lemondás esetén a teljes részvételi díj fizetendő kötbérként. A részvételi díj 
tartalmaz 45.000 Ft regisztrációs díjat. Lemondás esetén ezt az összeget Szervező nem téríti vissza.

7. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Képzésen való részvétel ill. annak elvégzése nem jogosítja fel 
arra, hogy a ‘Craniosacralis terapeuta’ illetve ‘Kranioszakrális terapeuta’ címet használja, ill. a 
tevékenységét ‘Craniosacralis terápia’ illetve ‘Kranioszakrális terápia’ néven nevezze mindaddig, 
amíg a CST1 és CST2 képzés tananyagából sikeres CST-T (Craniosacral Therapy Technique 
Certificate) vizsgát nem tesz, továbbá maradéktalanul eleget tesz a tanúsítvány érvényességéhez 
szükséges feltételeknek.

8. Jelen szerződés aláírásával Résztvevő  tudomásul veszi, hogy a Szervező által biztosított képzések 
elvégzése, az előírt vizsgák teljesítése és a megfelelő  szakmai gyakorlat megszerzése a terápiás 
tevékenységek végzésének elengedhetetlen feltétele. A terápiás tevékenységek végzéséhez szükséges 
feltételeket, képzési és vizsgarendszert az Upledger Institute International és a Szervező jogosult 
egyoldalúan meghatározni, illetve módosítani, amelyet Résztvevő magára nézve kötelezőnek ismer 
el.

9. Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja a CST-T vizsga megszervezését. Ezt a Szervező 
által szervezett vizsgán vagy más által szervezett vizsgán való részvétel lehetőségével biztosítja.
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10. Résztvevő kifejezetten és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy a képzések elvégzése és az előírt 
vizsgák teljesítését követően önálló terápiás tevékenységet csak a Szervező szakmai irányítása, 
felügyelete és ellenőrzése mellett folytathat a Szervező előzetes, írásbeli engedélye alapján. 
Résztvevő kötelezettséget vállal továbbá, hogy az önálló terápiás tevékenység végzése érdekében 
Szervező által előírt szakmai továbbképzéseken részt vesz.

11. Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az önálló terápiás tevékenységet nem a Szervező 
által meghatározott feltételeknek megfelelően gyakorolja, Szervező jogosult írásban felszólítani a 
Résztvevőt a Szerződés betartására. Amennyiben a Résztvevő a felszólításnak a benne foglalt 
határidőig nem tesz eleget, illetve a Szerződést szándékosan vagy súlyos gondatlanságból megszegi, 
Szervező jogosult indoklási kötelezettség nélkül azonnali hatállyal megtiltani a Résztvevő  számára 
a terápiás tevékenység végzését.

12. Résztvevő a Képzés végén az Upledger Institute International vagy az Upledger Institute Hungary 
által kiállított igazolást kap. Az igazolás kiállításának feltétele Résztvevő jelenléte a képzés teljes 
időtartama alatt, továbbá a képzésen való aktív részvétel és együttműködés. Résztvevő tudomásul 
veszi, hogy a kiállított tanúsítvány önálló gyógyítói tevékenységre nem jogosítja fel.

13. Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait Szervező a Képzés és vizsgáztatás 
szervezéséhez és lebonyolításához szükséges dokumentáció során kezelje. A Képzés során a 
kezelésekhez szükséges szenzitív adatokat Szervező és Résztvevő köteles titkosan kezelni.

14. Szervező felhívja Résztvevő  figyelmét arra, hogy a Képzésen tanult technikák hivatásszerű 
alkalmazását a 40/1997. (III.5.) Kormányrendelet, valamint a 11/1997 (V.28.) NM rendelet 
szabályozza, és a tevékenység végzéséhez a helyi ÁNTSZ által kiadott egészségügyi működési 
engedély szükséges. A tevékenység végzéséhez előírt jogszabályi feltételeket Résztvevő köteles 
betartani.

15. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a tevékenységet craniosacralis terápia néven csak a jelen 
szerződés 7., 8., 10. és 14. pontjában meghatározott feltételek együttes teljesülése esetén, valamint 
Szervező előzetes írásbeli hozzájárulásával végezheti, hirdetheti.

16. A Képzésen elsajátítandó technikáknak az instruktor szakmai irányításától eltérő végrehajtásából 
eredő, Résztvevő részére vagy Résztvevő által okozott bárminemű kárért Szervező felelősséget nem 
vállal.
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17. A Képzésen tanult technikák szakszerűtlen alkalmazásából eredő, harmadik személynek okozott 
minden kárért Résztvevő felel.

18. Felsőfokú egészségügyi képzésben részesült személy 9 éven aluli gyermek craniosacralis terápiás 
kezelését kizárólag a Szervező által szervezett ‘Craniosacralis terápia a gyermekgyógyászatban 
1’ (eredeti nyelven: Craniosacral Therapy for Pediatrics 1) képzés sikeres elvégzése után, a 15. 
pontban felsorolt feltételek együttes teljesülése esetén végezheti. Egészségügyi szakképesítéssel nem 
rendelkező, legalább középiskolai végzettségű személy 9 éven aluli gyermek craniosacralis terápiás 
kezelését kizárólag a Szervező által szervezett ‘Craniosacralis terápia a gyermek-gyógyászatban 
1-2’ (eredeti nyelven: Craniosacral Therapy for Pediatrics 1-2) képzés sikeres elvégzése, valamint 
egészségügyi alapismereteket oktató és a tevékenység végzésére jogosító képzés elvégzése után, 
eredményes vizsgát követően, a 15. pontban felsorolt feltételek együttes teljesülése esetén végezheti.

19. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező  által szervezett tanfolyamokon (Bevezetés a 
Craniosacralis terápiába, CST1, CST2, SER1-2, ADV1-3, CSP1-2, BAEC, BAER, BADA, 
DAITP, HFC, TBS1-2, CTTB1-2, BCB, CSCN, VM-képzéssorozat, NM-képzéssorozat) 
megszerzett ismereteket részben vagy egészben, akár szervezett képzés, akár egyéni oktatás 
keretében nem adhatja tovább, nem oktathatja.

20. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésen kapott segédanyag, ún. Tanulási segédlet Szervező 
írásbeli engedélye nélkül sem egészben, sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhető, 
semmilyen formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikai módon, beleértve a nyilvános 
előadást, tanfolyamot, hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, fénymásolást, rögzítést vagy az 
információrögzítés bármely formáját.

21. Résztvevő tudomásul veszi továbbá, hogy Craniosacralis terápia, SomatoEmotional Release® ill. 
Visceralis manipuláció (angol nyelven: Visceral Manipulation) ill. Zsigeri manipuláció, Neuralis 
manipuláció (angol nyelven Naural Manipulation) vagy Idegi manipuláció, Neuromeningealis 
manipuláció (angol nyelven Neuromeningeal Manipulation) témakörben semmilyen formában és 
értelemben nyilatkozatot nem tesz, előadást nem tart, hirdetést nem jelentet meg. Résztvevő 
tudomásul veszi továbbá, hogy saját működtetésű honlapján és közösségi média oldalain Szervező 
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a fent felsorolt témakörben semmilyen formában és 
értelemben nyilatkozatot nem tesz, hirdetést nem jelentet meg.

22. Résztvevő kifejezetten elismeri, hogy a Szervező által végzett Craniosacralis terápia, Visceralis 
manipuláció és Neuralis manipuláció kezelések megítélése, jó hírnevének megőrzése és 
legfőképpen a kezeléseket igénybe vevők védelme érdekében elengedhetetlen Szervező  szakmai 
irányítása, felügyelete és ellenőrzése, továbbá a tájékoztatással kapcsolatban a Szerződésben 
meghatározott feltételek betartása.
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23. Felek jelen szerződés aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul megállapodnak, hogy a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:186-189. §§ alapján a Képzési szerződés 7., 10., 11., 
12., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21.. pontjának bármelyikében foglaltak megsértése esetén Résztvevő 
3.000.000 Ft, azaz Három-millió forint kötbér fizetésére köteles Szervező  részére, amelyet a 
Szervező írásban történt felhívástól számított 8 napon belül köteles Szervező  által megjelölt 
számlára megfizetni.

24. Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Képzésen a résztvevőkről hang-, fénykép- és 
videofelvételeket készítsen, és azokat nyilvánosan elérhető internetes oldalaira feltöltse, illetve a 
Craniosacralis terápia és a craniosacralis terapeutaképzés népszerűsítésére felhasználja.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írták alá.

Kelt: ................................, ......................................

	 ......................................................	 	            ...................................................
         Szervező       PH.    Résztvevő


