
Visszaküldendő az info@euvizsga.eu e-mail címre! 

 

Jelentkezési lap egynapos EPSO CBT felkészítő kurzusra 
 
1. Személyes adatok (megadása kötelező) 
 

Alulírott, ….....………………………………………………………………………………………………………………….(név) 
 

Lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

E-mail:  ................................................................................ …………..Telefon:……………………………………………... 

részt kívánok venni a PsyArt Bt. által szervezett egynapos EPSO CBT felkészítő kurzuson. 
 

 
2. Egynapos EPSO CBT felkészítő kurzus:  

□ 2022. november 05. (szombat 09:00-17:30),      
 

Részvételi díj: 99 €uro. (vagy 39.798 Ft.) Forintban képzett árainkat heti rendszerességgel felülvizsgáljuk, 
és az aktuális árfolyamhoz igazítjuk. Jelentkezése a részvételi díj megfizetésével válik érvényessé. 
A részvételi díj fizetésének módja: átutalás (PsyArt Bt. K&H Bank: 10401048-50485653-52561001) 
Jelentkezési határidő: A kurzus hetének keddi napján éjfél  

 
 

Számlázási cím: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Cég esetén Adószám: ……………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 

 

3. Megrendelem – csak a kurzusainkon résztvevőknek szóló speciális áron – a  

□ The Ultimate EU Test Book – EPSO Administrators könyvet,  

(ára: 42,00 € vagy 16.885 Ft. példányonként) …….… példányban. 

□ The Ultimate EU Test Book – EPSO Assistants  könyvet,  

(ára: 42,00 € vagy 16.885 Ft. példányonként) …….… példányban. 

□ The Ultimate EU Test Book – EPSO Assessment Centre Edition  könyvet,  

(ára: 42,00 € vagy 16.885 Ft. példányonként) …….… példányban. 

□ The Ultimate EU Career Development Book könyvet,   

(ára: 37,00 € vagy 14.875 Ft. példányonként) …….… példányban. 

Fizetési mód:     □ átutalással,   □ készpénzben a kurzuson 

 
 

Számlázási cím:  .................................................................................................................................................................  
 
Cég esetén Adószám: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

A megrendelés aláírásával elfogadom az alábbi feltételeket: 
 

1. A jelentkezési lap aláírásával kijelentem, hogy a http://www.euvizsga.eu/rolunk/reszveteli-es-konyvrendelesi-feltetelek 
oldalon elolvastam és kifejezetten elfogadom a Részvételi- teszt és könyvrendelési feltételeket.  

2. Tudomásul veszem, hogy a kurzuson rendelkezésre bocsátott, a PsyArt Bt. által készített anyagok (prezentációk, tesztsorok, egyéb anyagok), illetve a 
kurzuson elhangzottak a PsyArt Bt. szellemi tulajdonát képezik, és a PsyArt Bt. azokkal kapcsolatban minden jogot fenntart. Tudomásul veszem, hogy az 
említett anyagokat elektronikus vagy más úton másolni, sokszorosítani, terjeszteni, értékesíteni, egyéb módon hasznosítani a PsyArt Bt. írásbeli engedélye 
nélkül tilos. 

3. Hozzájárulok ahhoz, hogy a PsyArt Bt., illetve az általa megbízott személyek megkeressenek az EPSO vizsgán szerzett tapasztalataim megosztása 
érdekében, illetve felkészítő kurzusok ajánlása céljából, és e célból a megjelölt adataimat kezeljék. E hozzájáruló nyilatkozatot az info@euvizsga.eu címre 
küldött e-maillel bármikor indokolás nélkül visszavonhatom.  

(Amennyiben nem kíván a 3. ponthoz hozzájárulni, kérem, jelölje x-szel: □)         Jelentkezésének elfogadásáról elektronikus levélben értesítjük. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Kelt: ……………………………….., 2022. ……………………….…                …………………………………………….. 
                    résztvevő aláírása 
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