Οργανοποιείο Καρελλάς
Φόρμα Υποβολής Συμμετοχής στα
Σεμινάρια Οργανοποιίας - Χειμερινό 2014

Προσωπικά Στοιχεία

Ονομ/νυμο: ...........................................................................................................................
Διεύθυνση: .............................................................................................................................
Πόλη: ......................................................................................... Τ.Κ:..................................
Χώρα / Περιοχή: ....................................................................................................................
Τηλ.: ............................................................ Κιν.:................................................................
E-mail: ...................................................................................................................................
Ιδιότητα: ............................................................................................. Ηλικία:. ......................
Προηγούμενη εμπειρία:
Όχι
Ναι, Περιγράψτε: ...................................................................................................

..........................................................................................................
..............................................................................................................................

Έχετε κάποια ιδιαιτερότητα, όπως αλλεργία στη σκόνη, άσθμα κτλ;
Όχι
Ναι, Περιγράψτε: ...................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από 04/10/2014 έως 20/12/2014. Οι ώρες διδασκαλίας είναι
τέσσερεις (4) ώρες την εβδομάδα (σύνολο 3μήνου, 48 ώρες). Θα μαθήματα θα διεξάγονται
κάθε Σάββατο, σε πρωινά ή απογευματινά τμήματα, ανάλογα των συμμετοχών. Το κόστος
συμμετοχής είναι 200€/μήνα. Δηλώσεις συμμετοχών μέχρι: 20/09/2014
Τρόποι Πληρωμής:
 Μετρητά
 Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
IBAN: GR 7201720230005023 049493 531
*Μετά την κατάθεση των χρημάτων παρακαλούμε επικοινωνήστε στέλνοντας e-mail στο
info@karellas.gr για να μας γνωστοποιήσετε ότι έγινε η κατάθεση. Αλλιώς μπορείτε
τηλεφωνικά ή μέσω Fax στο 210 3225963.

 PayPal
Η χρήση του PayPal διασφαλίζει τις συναλλαγές μέσω διαδικτύου, χωρίς να απαιτείται η
αποκάλυψη των στοιχείων σας σε τρίτους. Είναι ένας εύκολος και δωρεάν τρόπος που
διευκολύνει την αποστολή χρημάτων άμεσα και σίγουρα. Μέσω PayPal μπορείτε να κάνετε
την πληρωμή και με την πιστωτική σας κάρτα με την ίδια ασφάλεια και ευκολία. Μπορείτε να
στέλνετε τις πληρωμές σας μέσω PayPal στην ηλεκτρονική διεύθυνση iapetos3@otenet.gr.

 Online κράτηση στο www.karellas.gr
Μπορείτε να κάνετε την πληρωμή σας online, μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος απλά
προσθέτοντας στο καλάθι αγορών το πρόγραμμα σεμιναρίων, το οποίο θα βρείτε στην
κατηγορία «Σεμινάρια» στο menu «Προϊόντα».

Κατανοώ την πολιτική επιστροφών όπως ακολουθεί:
Οι πληρωμές δεν επιστρέφονται! Σε περίπτωση που θέλετε να αναβάλετε τη συμμετοχή σας,
και μόνο στην περίπτωση της έγκαιρης ενημέρωσης μας (10 ημέρες πριν την έναρξη των
μαθημάτων), η συμμετοχή σας μετατίθεται για την επόμενη σειρά σεμιναρίων που θα
πραγματοποιηθεί. Εάν δεν πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα θα γίνει επιστροφή των
χρημάτων.

Παρακαλούμε εκτυπώστε αυτή τη φόρμα και αφού την συμπληρώσετε μπορείτε να τη
στείλετε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Οργανοποιείο Καρελλάς - Λουκά Νίκα 14, 10554,
Αθήνα (ή μέσω e-mail στο info@karellas.gr ή αυτοπροσώπως).
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στο
info@karellas.gr ή τηλεφωνικά στο 210 3225963.
Σχόλια ........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Ημερομηνία: ……/……/……… Υπογραφή:. .......................................

