Általános szerződési feltételek

A Dán Külügyminisztériumnak világos és szigorú szabályai vannak az országba belépést és
ott-tartózkodást illetően. A következő szerződési feltételeket kell elolvasni és értelmezni.
1. Jelentkezés
Kérem, töltse ki a jelentkezési formanyomtatványt és küldje el az IPC-nek!
Ne küldjön pénzt a jelentkezési lappal!
Legalább 5-6 hónappal a tanfolyam indulása előtt jelentkezzen bármelyik kurzusunkra!
2. Letét és jelentkezési költség
A 800.- dán korona letéti költség és a 300.- dán korona jelentkezési költség a tandíjjal együtt
fizetendő. A letétet visszafizetik a képzés végén, amennyiben teljesítette kötelezettségeit. A
jelentkezési díjat nem fizetik vissza.
3. Tanfolyam visszaigazolása és fizetési határidő
Ha elfogadjuk jelentkezését, írásos visszaigazolást küldünk a tanfolyamra beiratkozásról a
jelentkezését követően, napokon belül. Kérjük, vegye tudomásul, hogy a dán kormány
szabályzatának megfelelően a dán konzulátus vagy nagykövetség nem ad ki az Önök
országában vízumot, vagy tartózkodási engedélyt, amíg a dán Külügyminisztérium nem
kapta meg az IPC visszaigazolását az összes költségek befizetéséről. Erősen javasoljuk a
teljes befizetést legalább 3 hónappal a tanfolyam indulása előtt!
4. Tanfolyami dokumentumok
Kapnak egy diák-útmutatót információkkal az iskoláról és egyéb gyakorlati információkat a
végső befogadó nyilatkozattal és röviddel a kurzus kezdete előtt órarendet és az ajánlott
tárgyak leírását.
5. Legalsó korhatár
Minden tanulónak legalább 18 évesnek kell lennie, felső korhatár nincs.
6. Elhelyezés
1 vagy kétágyas szobában, közös fürdőszobával (3 személy a közös fürdőszobában).
Egyágyas szobák korlátozott számban állnak rendelkezésre, heti 150.- dán korona felárért.
7. Vízum és tartózkodási engedély információk
Önök felelősek a vízum és tartózkodási engedély, valamint a szükséges nyomtatványok
beszerzéséért a saját országuk Dán Nagykövetségén. Az engedélyek elbírálása 12-14 hetet
vesz igénybe. A dokumentumok költsége Önöket terheli.

8. Lemondás
Ez a lemondás a kurzus indulása előtti lemondás. Írásban kell közölni, a kurzus indulása
előtt legalább 4 héttel meg kell érkeznie az iskolába annak érdekében, hogy visszakapja a
pénzét minnél kevesebb adminisztrációs költség levonásával. Ha ezzel késik, legalább 4 hét
iskolai tandíjat számolunk fel.
A teljes összeg visszajár, ha a jelentkezőtől megtagadják a vízumot, tartózkodási engedélyt.
9. Befejezés
Befejezés a megkezdett tanfolyam elhagyását jelenti. Ha komoly ok nélkül hagyja el a
tanfolyamot a kurzus vége előtt ( betegség, haláleset a szűk családban ), akkor a dán
népfőiskolák szabályai szerint a letöltött időre és az elhagyás időpontjától számított 4 hétre
fizetnie kell. A vízummal/tartózkodási engedéllyel iskolánkban tanulók csak akkor kapják
meg a támogatást, ha hazaérkezésükről a saját országuk tájékoztatja az iskolát ( a követség
törli az engedélyeket és a másolatokat elküldi az iskolának.
10. Kurzus kiterjesztése
Javasoljuk a kiterjesztést, de legalább 4 héttel az előző kurzus befejezése előtt! A következő
kurzus díját előre, közvetlen az iskolának kell befizetni.
11. Órarend
Az órák 45 percesek, két óránként összevonva.
12. Kurzus bizonyítvány
Azok a diákok, akik teljesítik a részvételi kötelezettségüket és befejezik a kurzust,
bizonyítványt kapnak.
13. Betegbiztosítás és fedezet
Minden tanulónak kell rendelkeznie beteg- és fogászati biztosítással. Akik 3 hónapnál
tovább maradnak tartózkodási engedéllyel, 6 hét után dán egészségbiztosítást kapnak.
Kérem, vegyék figyelembe, hogy a dán egészségbiztosítás csak kis összeggel támogatja a
fogászati kezeléseket és a gyógyszereket.
14. Lopáskár
A kollégiumi biztosítás nem terjed ki a személyes tárgyak lopáskárára és a kollégium nem
vállal felelősséget az elveszett/ellopott tárgyakért.

15. Pénzsegély
Dán tanulók folyamodhatnak pénzbeli segítségért a helyi hatóságokhoz. Kelet-európai és
Fejlődő ország-béli diákok díjcsökkentést kérhetnek az iskolától (limitált ösztöndíjas
férőhely van csak). Nyomtatvány kell kitölteniük és legalább 8-9 hónappal a kurzus előtt el
kell küldeni az iskola részére.
16. Programváltozás
Az iskolának joga van a tanfolyam kezdetét, a tantervet és a programot bármikor
megváltoztatni.
17. Fedezet
A befizetések fedezik a tandíj, szállás (ágynemű) és teljes ellátás költségeit az iskolában,
valamint néhány kirándulást.

