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KÉPZÉSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről az
        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
        FINY-szám: 00648-2012
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 gazdasági társaság (Kft., Bt., stb.) fizeti:
        Költségviselő neve: .........................................................................................................................
        Költségviselő székhelye: .................................................................................................................
        Költségviselő adószáma: ................................................................................................................
        Költségviselő cégjegyzékszáma: .....................................................................................................
a továbbiakban Résztvevő között az alábbi feltételekkel:

1. 1.1. A Képzés elnevezése:

Visceralis Manipuláció: Listening Techniques – A vizsgálat integratív megközelítése (LT1), a továbbiakban 
Képzés. A Képzés kódja: LT1.1_CP

1.2. A Képzés leírása:
A Barral Visceralis Manipuláció: Abdomen 1 (VM1) és Neuralis Manipuláció 1 (NM1) képzéseken 
tanult vizsgálati módszert kibővítve az LT1 célja a "Listening"-nek nevezett hatékony vizsgálati technika 
megerősítése. 
A Listening technikák Jean-Pierre Barral osteopatha által kidolgozott palpációs eszközök, melyek 
lehetővé teszik a terapeuta vizsgálati képességeinek finomítását, meghatározni a páciens fájdalmának és 
dysfunctiójának elsődleges okát. A kezelés vizsgálati szakasza kulcsfontosságú a hosszútávú eredmény 
elérése szempontjából. A precíz vizsgálati technikák révén a terapeuta képes meghatározni és a kezelés 
alatt fókuszban tartani a páciens tüneteinek és dysfunctiójának elsődleges okát.
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1.3. A Képzés célkitűzése:

A "Listening" képességek (palpációs eljárás) gyakorlása, amely segít megtalálni a megfelelő manuális 
manipulációs területet.
A felborult egyensúlyra és dysfunctióra vonatkozó testi információk értelmezése
Az érintett anatómiai képletek és az eredményes kezelési módszer meghatározása "Listening" segítségével
A testi rendszerek kezelésre adott reakciójának megfigyelése
A megfelelő eljárás és a megfelelő erő használata különböző pácienseknél, különböző testrészeken
A páciens léziós mintáinak precízebb vizsgálata, amely lehetővé teszi az eredményesebb kezelést
A "Listening" képességek beépítése a vizsgálati és kezelési tervbe
A palpációs érzékenység növelése a kezelések eredményességének fokozása érdekében

2. A Képzés időtartama:

2020. június 11-13., csütörtök-szombat, az alábbi időbeosztásban:
Regisztráció: 08:30-09:00h
1. nap: 09.00h - 17.00h
2. nap: 09.00h - 17.00h
3. nap: 09:00h - 12:00h
A képzés jellegéből adódóan a délutáni program befejezési ideje nem határozható meg előre, a fenti 
befejezési időpontok tehát csak hozzávetőlegesek.

3. A Képzés helye:
Terrapark (III. emelet, Konferenciaterem)
2040 Budaörs, Liget u. 3/2.

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. A Szervező köteles:

5.1. a Barral Institute hivatalos tematikája és órarendje alapján biztosítani a Képzéshez szükséges személyi 
és tárgyi feltételeket.

5.2. kiállítani és kezelni a Képzéssel kapcsolatos dokumentumokat.

6. A képzés részvételi díja, a fizetés módja, feltételei, a lemondás feltételei:

6.1. A Képzés részvételi díja:

Résztvevő köteles a részvételi díj 100%-át legkésőbb 2020. március 20-ig Szervező részére előre 
egyeztetett módon megfizetni. A képzés részvételi díjának megfizetése EUR-ban vagy USD-ben történhet.
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a) 540.00 EUR, azaz Ötszáznegyven euro, amely magában foglalja 1 db angol nyelvű Visceral 
Manipulation: Listening Techniques: An Integrative Approach to Evaluation (LT1) Tanulási segédlet és a 
szinkrontolmácsolás árát, de nem tartalmazza az étkezés, a szállás és a parkolás díját a Képzés ideje alatt.
Kizárólag készpénzben teljesíthető.
Jelentkezéskor 130.00 EUR, azaz Egyszázharminc euro regisztrációs díj fizetendő készpénzben. A 
hátralék összege 410.00 EUR, azaz Négyszáztíz euro, amely készpénzben fizetendő.

vagy
b) 595.00 USD, azaz Ötszázkilencvenöt amerikai dollár, amely magában foglalja 1 db angol nyelvű 
Visceral Manipulation: Listening Techniques: An Integrative Approach to Evaluation (LT1) Tanulási 
segédlet és a szinkrontolmácsolás árát, de nem tartalmazza az étkezés, a szállás és a parkolás díját a 
Képzés ideje alatt. 
A teljesítés előzetes egyeztetést követően történhet készpénzben vagy átutalással.
Jelentkezéskor 150.00 USD, azaz Egyszázötven amerikai dollár regisztrációs díj fizetendő készpénzben.
A hátralék összege 445.00 USD, azaz Négyszáznegyvenöt amerikai dollár.
Résztvevő tudomásul veszi, hogy átutalás esetén annak minden költsége Résztvevőt terheli, beleértve a 
nem megfelelő  bankszámlaszámra történő utalás, átváltás, stb. során keletkezett többletköltségeket is.  
Átutaláskor a Közlemény rovatban fel kell tüntetni Résztvevő nevét és a képzés kódját (LT1.1_CP) 
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.
A fenti árak kizárólag az NM1.1 képzésre egyidejűleg történő  érvényes beiratkozás és a részvételi díj 
legkésőbb 2020. március 20-ig történő beérkezése esetén érvényes.

 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 130.00 EUR vagy 150.00 
USD regisztrációs díjat. Lemondás esetén ezt az összeget Szervező semmilyen körülmények között nem 
téríti vissza.

7. Résztvevő a Képzés végén a Barral Institute által kiállított igazolást kap. Az igazolás kiállításának feltétele 
a www.upledger.hu honlapon felsorolt részvételi feltételek mellett a Résztvevő jelenléte a képzés teljes 
időtartama alatt, továbbá a képzésen való aktív részvétel és együttműködés. Résztvevő  tudomásul veszi, 
hogy a kiállított igazolás önálló gyógyítói tevékenységre nem jogosítja fel.

8. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Képzésen való részvétel ill. annak elvégzése nem jogosítja fel arra, 
hogy a ‘Craniosacralis terapeuta’, ‘Kranioszakrális terapeuta’, ‘Visceralis manipuláció terapeuta’ illetve 
‘Zsigeri manipuláció terapeuta’ címet használja, il l. a tevékenységét ‘Craniosacralis 
terápia’ ,‘Kranioszakrális terápia’, ‘Visceralis manipuláció’ illetve ‘Zsigeri manipuláció’ néven nevezze 
mindaddig, amíg a CST1 és CST2 képzés tananyagából sikeres CST-T (Craniosacral Therapy Technique 
Certificate) vizsgát illetve a Barral Institute képzéseinek tananyagából sikeres CVTP és CVMP vizsgát 
nem tesz, továbbá maradéktalanul eleget tesz a igazolás érvényességéhez szükséges feltételeknek.
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9. 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 a Barral Institute, az Upledger Institute International és a Szervező jogosult egyoldalúan 
meghatározni, illetve módosítani, amelyet Résztvevő magára nézve kötelezőnek ismer el.

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

11. 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.

12. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a tevékenységet Neurális Manipuláció, Neuromeningealis Manipuláció, 
ill. Visceralis Manipuláció néven csak a jelen szerződés 8. és 11. pontjában meghatározott feltételek 
teljesülése esetén, valamint Szervező előzetes írásbeli hozzájárulásával végezheti, hirdetheti.

13. A Képzésen elsajátítandó technikáknak az instruktor szakmai irányításától eltérő végrehajtásából eredő, 
Résztvevő részére vagy Résztvevő által okozott bárminemű kárért Szervező felelősséget nem vállal.

14. A Képzésen tanult technikák szakszerűtlen alkalmazásából eredő, harmadik személynek okozott minden 
kárért Résztvevő felel.

15. 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, 
SERTIP, BCB, VM1-VM6, NM1-2, LT1-2, CTTB1-2, DTHCS,) megszerzett ismereteket részben vagy 
egészben, akár szervezett képzés, akár egyéni oktatás keretében nem adhatja tovább, nem oktathatja.

16. 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, képzést, oktatást, hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, fénymásolást, rögzítést vagy 
az információrögzítés bármely formáját.



5

17. 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.

18. 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.

19. Felek jelen szerződés aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul megállapodnak, hogy a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:186-189. §§ alapján a Képzési szerződés 8., 9., 12., 15., 16., 
17. 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.

20. Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Képzésen a résztvevőkről hang-, fénykép- és 
videofelvételeket készítsen, és azokat nyilvánosan elérhető internetes oldalaira feltöltse, illetve a Visceralis 
Manipuláció, Neuralis Manipuláció, Neuromeningealis Manipuláció, Craniosacralis terápia, az Upledger 
Institute Hungary és a Barral Institute Hungary képzéseinek népszerűsítésére felhasználja.

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

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

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


