Условия за участие и провеждане на отворени обучения от
програмата на Apeiron Academy
Последна актуализация: Март 2013 г.
Обща информация за събития от програмата на Apeiron Academy:
Регистрация: Участието в обучение на Apeiron Academy изисква предварителна
регистрация, не по-късно от 2 дни преди обявената дата на съответното събитие от
програмата.
Място на провеждане: Всички трейнинги се провеждат в учебната зала на Apeiron
Academy на улица „Искър” 54 в гр. София, освен ако няма друга публикувана
информация на уеб сайта на Apeiron Academy или участниците не са получили
известие за промени от член на екипа на Apeiron Academy.
Такса участие: В таксата на едно целодневно обучение са включени: материали за
участниците, кафе паузи и обяд. Има условия за вегетарианско меню.

Как става регистрацията?
Стъпка 1: Попълнете формата за регистрация ☺
Попълнете задължителните полета в онлайн формата за записване, която ще откриете в
страницата на всяко едно обучение на нашия сайт. Тя автоматично пристига при нас.
Следете за сервизното съобщение, че вашата заявка е изпратена успешно.
Стъпка 2: Потвърждение
Наш представител ще се свърже с вас за потвърждение на вашата заявка в най-кратък срок
след изпращането на регистрацията.
В случай, че не получите такова в рамките на 24 часа след изпращане на форма за
записване, моля свържете се с нас на телефон 02/ 440 90 06 или на
academy@apeironacademy.com, за да проверите дали тя е пристигнала и всичко е наред.

Условия за предоставяне на услугите:
Заплащане: Освен ако не са направени други уговорки, заплащането на трейнингите
следва да става по банков път, след подадена регистрация за участие не по-късно
от 2 дни преди стартирането на обученията. Въз основа на изпратената от вас
заявка, ние изготвяме електронна фактура, която изпращаме на посочените от вас
контакти в максимално кратък срок.

Плащания се приемат само по банков път, в полза на
АПЕЙРОН КОМЮНИКЕЙШЪН ЕООД
IBAN: BG88 PRCB 9230 1011 1979 11
BIC: PRCB BGSF
Банка: ПроКредит Банк, клон Дондуков
Информация относно часа, програмата и допълнителни материали за трейнингите се
изпращат на участниците преди датата на провеждането му, на предоставените от
тях контакти.
Apeiron Academy не е отговорна за изплащането на транспортни разходи, както и
такива по настаняване на участници. Осигуряваме печат и подпис на
командировъчни за участници, които се нуждаят от заверка.
Записване за даден трейнинг може да стане и след официалното затваряне на
регистрацията за него, но само при налични свободни места.

Условия при отказване или промяна на дата в програмата от Отворени
обучения
Apeiron Academy си запазва правото на промени в програмата като уведомява
своевременно участниците за това.
Apeiron Academy си запазва правото да отмени даден трейнинг в рамките на до два
календарни дни преди датата на обучението, да насрочи нова дата или да
възстанови цялата сума от таксата на заплатилите участници по тяхно желание.
Apeiron Academy дава възможност на всеки участник да намери заместник за участие
в обучение в случай, че регистрираният е възпрепятстван, но като информира
предварително организатора на обучението за промяната.
Финансови санкции се налагат при отказване от курс на вече записал се участник
както следва:
В случай на писмен отказ над 3 работни дни преди датата на обучението – 100%
възстановяване на таксата за участие.
При отказ от участие 2 дни преди датата на провеждането му – 50% възстановяване
на таксата за участие. Останалата сума се прехвърля по желание на участника за
друго обучение от програмата на Академията.
При отказ от участие в последните 24 часа, предшестващи датата на провеждането
му – платената такса за участие не се възстановява. Тя се прехвърля за
следващата дата на обучението или за друго обучение от програмата на Академията
по желание на участника.

Специални условия за участие и отстъпки в събития от програмата на
Apeiron Academy
Apeiron Academy предоставя специални условия за участие в следните случаи:
При регистрация за участие в три или повече обучения за една учебна година.
При регистрация на повече от трима участници от една фирма/ организация.
При закупуване на специална Apeiron карта за отстъпки в рамките на дадена
учебна година. За повече информация, моля посетете www.apeironacademy.com
или се свържете с член на екипа на тел.: 02/490 9006.
При членство в отделни инициативи на Apeiron Academy или клуба на
приятелите на Академията.

За обученията на Apeiron Academy
Apeiron Academy е програма от възможности за развитие и израстване на професионални
комуникатори (специалисти PR, HR, вътрешни комуникации, маркетинг, журналистика) на Apeiron
Communication.
Програмата на Академията включва:
специализирани професионални квалификации на CIPR
отворени обучения
вътрешни обучения
семинари и конференции
инициативи за нетуъркинг и развитие

Допълнителна информация за Apeiron Academy
Ще се радваме да бъдем полезни с допълнителна информация по всеки един аспект от работата
на Apeiron Academy: учебна програма, условия за участие, семинарна и конферентна програма,
бъдещи прояви на Академията.
Не се колебайте да отправяте вашите въпроси на e-mail academy@apeironacademy.com или
телефон 02/ 440 90 06.
Apeiron Academy
Ул. „Искър” 54
София 1000

Очакваме ви и ви благодарим за интереса към Apeiron Academy ☺

