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A Nemzetközi JÁVORKAI Mesterkurzusok Általános Részvételi feltételei 

2018.10.01-től hatályos; frissítve: 2019.02.11 

1 Általános 

Ezek a részvételi feltételek a Nemzetközi JÁVORKAI Mesterkurzusok összes szemináriumára és 

kurzusára vonatkoznak. Ezek kiegészítik a pályázati dokumentációt. 

2 Jelentkezések 

Mind az írásbeli, mind az online jelentkezések kötelezettségvállalást jelentenek. A jelentkezések 

során a résztvevő megerősíti, hogy tudomásul vette a részvételi feltételeket, valamint a szeminárium, 

vagy a tanfolyam feltételeit a kiírásnak megfelelően, és elfogadja azokat. A jelentkezés 

visszaigazolásán feltüntetett teljes összegű díjak azonnal esedékesek. A jelentkezés érvényesítésére a 

teljes díj befizetése után kerül sor az adott elszámolási időszakra a Nemzetközi JÁVORKAI 

Mesterkurzusok részéről. A szemináriumon vagy a tanfolyamon résztvevők száma korlátozott. A 

kérelmeket a beérkezésük sorrendjében fogják megvizsgálni. 

3 Árak és szolgáltatások 

A szemináriumon vagy a tanfolyamon szereplő szolgáltatások, valamint az esetleges csökkentések a 

megfelelő bejelentési és tanfolyamprogramban szerepelnek. Az árak tartalmazzák az ÁFA-t. 

4 Végrehajtás 

Ha a regisztrációk minimális száma nem érhető el, a Nemzetközi JÁVORKAI Mesterkurzusok 

fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja az eseményt. A regisztrált személyeket a lehető 

leghamarabb, de legkésőbb 5 (öt) nappal a szeminárium vagy tanfolyam időpontja előtt tájékoztatják 

a végrehajtás elmulasztásáról. A bejegyzett személyek nem jogosultak törlésre vonatkozó 

követelésekre. 

 

5 Változtatások és módosítások 

A programváltozások és a személyi változások teljes jogát a Nemzetközi JÁVORKAI Mesterkurzusok 

oktatói és szervezői fenntartják. 

6 Fizetési mód 

Eltérő megállapodás hiányában legkésőbb 2019. július 1-jéig megfizetendő a szeminárium vagy a 

tanfolyam teljes díja. 

 

7 Lemondás vagy meg nem jelenés 

A lemondásokat írásban kell megtenni, és 2019. július 1-jéig ingyenesen lemondható. Bárki, aki 2019. 

július 1-jét követően jelentkezik be, köteles a költségek 50% -át azonnal kifizetni. A lefoglalt időszak 

és hangszer kötelezettséget jelent, ezért a kurzus megszakítása vagy idő előtti megszüntetése esetén 

a résztvevő nem tarthat igényt jóváírásra. 

8 Biztosítás 

A biztosítás a szeminárium résztvevőinek felelőssége. 

 

9 A jog és a joghatóság megválasztása 

A Nemzetközi JÁVORKAI Mesterkurzusok szemináriumával vagy kurzusával kapcsolatos valamennyi 

jogvitát a magyar jog szabályozza. A kizárólagos joghatóság Budapest. 
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Allgemeine Teilnahmebedingungen für Internationalen JÁVORKAI Meisterklassen 

In Kraft seit 01.10.2018; aktualisiert 11.02.2019 

1 Allgemeines 

Die vorliegenden Teilnahmebedingungen gelten für sämtliche Seminarveranstaltungen und Kurse 

Internationalen JÁVORKAI Meisterklassen. Sie ergänzen die jeweiligen Ausschreibungsunterlagen. 

2 Anmeldung 

Sowohl schriftliche als auch Online-Anmeldungen sind verbindlich. Mit der Anmeldung bestätigt der 

Teilnehmer/die Teilnehmerin, von den Teilnahmebedingungen sowie von den Seminar-respektive 

Kursbedingungen gemäss Ausschreibung Kenntnis genommen zu haben und diese zu akzeptieren. 

Anmeldeformular festgelegten Gebühren in voller Höhe zu zahlen. Eine Buchungsbestätigung wird erst 

ausgestellt, nachdem die komplette Gebühr für den betreffenden Buchungszeitraum beim Internationalen 

JÁVORKAI Meisterklassen eingegangen ist. Die Zahl der Teilnehmenden an einem Seminar respektive Kurs ist 

beschränkt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. 

3 Preise und Leistungen 

Die in einem Seminar respektive Kurs enthaltenen Leistungen sowie allfällige Ermässigungen sind in der 

entsprechenden Ausschreibung und im Kursprogramm aufgeführt. Die genannten Preise verstehen sich 

inklusive Mehrwertsteuer. 

4 Durchführung 

Wird eine minimale Anzahl von Anmeldungen nicht erreicht, behält sich Internationalen JÁVORKAI 

Meisterklassen das Recht vor, die Veranstaltung nicht durchzuführen. Die angemeldeten Personen werden so 

früh als möglich, jedoch spätestens 5 (fünf) Tage vor dem Seminar-respektive Kurstermin über die 

Nichtdurchführung unterrichtet. Den angemeldeten Personen erwachsen aus einer Absage keine Ansprüche. 

5 Änderungen und Anpassungen 

Programmänderungen sowie personelle Änderungen der Internationalen JÁVORKAI Meisterklassen bleiben sich 

vorbehalten. 

6 Zahlungsmodalitäten 

Sofern nicht anders vereinbart, ist die Zahlung der Seminar-respektive Kurskosten bis spätestens bis 1. Juli 2019 

zu leisten. 

7 Abmeldung oder Nichterscheinen 

Abmeldungen haben schriftlich zu erfolgen und sind bis 1. Juli 2019 vor Seminar-respektive Kursbeginn 

kostenlos. Wer sich nach dem Termin 1. Juli 2019 abmeldet, ist zur Bezahlung von 50 % der Kosten verpflichtet. 

Der gebuchte Zeitraum und Instrument gilt als verbindlich. Es besteht daher kein Anspruch auf eine 

Zeitgutschrift bei einer Unterbrechung oder einem vorzeitigen Abbruch des Kurses durch den Schüler. 

8 Versicherung 

Versicherungen sind Sache der Seminarteilnehmenden.  

9 Rechtswahl und Gerichtsstand 

Für alle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit einer Seminar-respektive Kursveranstaltung der 

Internationalen JÁVORKAI Meisterklassen gilt Ungarisches Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Budapest. 
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Terms and conditions for International JÁVORKAI Masterclasses 

In force since 01.10.2018; updated 11.02.2019 

 

1. General 

These conditions of participation apply to all seminars and courses of the International JÁVORKAI 

Masterclasses. They supplement the respective tender documents. 

2 Registration 

Both written and online applications are binding. By registering, the participant confirms that he / 

she has taken note of the conditions of participation as well as the seminar or course conditions 

according to the announcement and to accept them. Full fees set out in the registration form. A 

booking confirmation will be issued only after the full fee for the relevant booking period has been 

received by the International JÁVORKAI Masterclasses. The number of participants in a seminar or 

course is limited. The applications will be considered in the order in which they are received. 

3 Prices and services 

The services included in a seminar or course, as well as any reductions, are listed in the 

corresponding announcement and course program. The prices are inclusive of VAT. 

4 Implementation 

If a minimum number of registrations is not achieved, International JÁVORKAI Masterclasses reserves 

the right to refuse the event. The registered persons are informed as early as possible, but no later 

than 5 (five) days before the seminar or course date about the non-implementation. The registered 

persons are not entitled to any claims from a cancellation. 

 

5 Changes and adjustments 

Program changes and personnel changes of International JÁVORKAI Masterclasses are reserved. 

6 Payment methods 

Unless otherwise agreed, the payment of the seminar or course fees is due no later than 1 July 2019. 

 

7 Cancellation or no-show 

Cancellations must be made in writing and are free of charge until 1 July 2019. Anyone who logs off 

after the date of 1 July 2019 is obliged to pay 50% of the costs. The booked period and instrument is 

considered binding. There is therefore no entitlement to a time credit in the event of interruption or 

premature termination of the course by the student. 

8 Insurance 

Insurance is the responsibility of the seminar participants. 

 

9 Choice of law and jurisdiction 

All legal disputes relating to a seminar or course of the International JÁVORKAI Masterclasses are 

governed by Hungarian law. The exclusive place of jurisdiction is Budapest. 


