
 

Megállapodás 
 
 

Amely létrejött a Karsai Gábor ev. -  Karsai Vitorlás Iskola / 7400 Kaposvár Honvéd u.51. / mint tanfolyamszervező-oktató és 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

mint tanfolyamhallgató-tanuló között. 
 

 

A vitorlás iskola, mint tanfolyamszervező-oktató, az alábbiakat vállalja: 
 

l./   A tanulót elméleti-gyakorlati képzésben részesíti, előzetesen kidolgozott tematika alapján. 
2./  Az oktatást olyan tematika szerint végzi, melynek anyaga és óraszáma elegendő ismeret- 
      anyagot biztosít a belvízi sport és kedvtelési célú vitorlás kishajó ill. kisgéphajó vezetési 
      alapismeretek megszerzéséhez. 
3./ A tanuló által kitöltött, érvényes orvosi igazolással ellátott jelentkezési lapot a vizsga- 
      bizottsághoz eljuttatja. 
4./ A tanfolyam idejére tananyagot / tankönyv /, oktatóhajót, oktatókat, helyiséget biztosít. 
5./ Felelősséggel tartozik az oktatási órák /elmélet-gyakorlat/ ideje alatt a tanuló személyi 
      biztonságáért. 
6./ A vizsgára a nyugodt vizsgázáshoz szükséges helyiséget, körülményeket és a hatósági 
      vizsgabizottságot biztosítja. 
7./ A képzés, gyakorlati oktatás helye: BL Yachtclub 8638 Balatonlelle Köztársaság u.36-38. 
8./ A tanfolyam időtartama 1 hét vizsganappal, amit a szervező biztosít. 
9./ A képzőszerv minden vizsgázónak az első vizsgalehetőséget biztosítja térítésmentesen. Ha esetleg javító vagy         
      ismétlő vizsgára kerül a sor, a vizsgázó minden alkalommal 5.000 Ft/fő/alkalom díjat fizet meg a képzőszervnek.   
 

A tanfolyamhallgató tanuló az alábbiakat vállalja: 
 

1./  A nyomtatványokat átolvassa, helyesen kitölti, a vizsgadíjat a hatóság számlaszámára időben átutalja,  
      majd a kitöltött nyomtatványokat  a VITORLÁS ISKOLA címére megküldi. 
2./ Az 1. pontban említettekkel egyidejűleg a tanfolyam díjának 50 %-át postai feladóvevényen a 
      VITORLÁS ISKOLA címére megküldi. 
3./ A tanfolyamra való beérkezés napján a tanfolyami díj hátralékát / 50 % / befizeti. 
4./ A tanfolyamra való beérkezés pontos idejét a saját és a többi tanuló érdekében betartja, 
      az oktatásokon aktívan részt vesz. 
5./ Saját tudása és a sikeres vizsga érdekében a tőle telhető maximumot nyújtja, az oktatási 
      órákon túl egyéni tanulással is készül. 
6./ Gyakorlati oktatásokon az oktató utasításainak eleget tesz. 
7./ A tanfolyamon és a vizsgán okozott károkért anyagilag felel ( oktatási segédanyag, hajó ). 
     ( Pl.: a könyvekbe, jegyzetekbe való írás, kiemelés )  
8./ Sikertelen vizsga esetén a VITORLÁS ISKOLA felé semmiféle kártérítési igényt nem támaszt. 
9./ Megbízza a Karsai Vitorlás Iskolát, hogy a hatósági vizsgára lejelentse. 
10./ Tudomásul veszi, hogy a tanfolyam óraszámainak maximum 10%-ról hiányozhat, ha ezt túlhaladja, 
       akkor, az a tanuló automatikus kizárását jelenti a hatósági vizsgáról.  
11./ A tanfolyam megkezdésének első napja előtt 10 munkanappal vagy azelőtt a tanfolyamot  
       lemondja, akkor a befizetett előleget visszaigényelheti vagy másik tanfolyamra átjelentkezhet. Ha a   
       megkezdés előtt 10 munkanapon belül a tanfolyamot lemondja, visszamondja, akkor a befizetett  
       előleg elveszik. 
12./ Ha esetleg javító vagy ismétlő vizsgára kerül a sor, a vizsgázó minden alkalommal 5.000 Ft/fő/alkalom díjat fizet meg a  
        képzőszervnek, mert a képzőszerv csak az első vizsga lehetőségét biztosítja térítésmentesen. 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
A tanfolyamszervező-oktató és a tanfolyamhallgató-tanuló egyetértésben kijelentik, hogy a tanfolyam díja csak az elméleti és 
gyakorlati oktatások díját és azok járulékos költségeit tartalmazza.  
Az étkezés és szállás díjakat a tanfolyamhallgató-tanulónak külön kell rendeznie. Jelen megállapodás az aláírással és a 
tanfolyamdíj előlegének a szervezőhöz történő beérkezésével lép életbe. 
 
 
A tanfolyamszervező és a tanfolyamhallgató közösen kijelentik, hogy a jelen megállapodásból 
eredő vitás kérdéseiket békés úton rendezik, per esetén pedig a Kaposvári Városi Bíróság 
illetékességét kötik ki.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………                                         ……………………………………….. 
tanfolyamhallgató-tanuló                                                         tanfolyamszervező-oktató 

 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….., 20………………………………. 


