KÉPZÉSI SZERZŐDÉS
Mely létrejött egyrészről az
az Upledger Institute Hungary Kft.
Székhelye: 2051 Biatorbágy, Keserűkút u. 101/73
Cégjegyzékszáma: 13-09-158309
Adószáma: 24074719-1-13
Számlavezető bank: Erste Bank Hungary Zrt.
HUF számlaszáma: 11600006-00000000-78017784
USD számlaszáma: 11600006-00000000-78017825
Képviselője: Gábriel Orsolya
FINY-szám: 00648-2012
a képzés szervezője, a továbbiakban Szervező, másrészről:
Név: ...............................................................................................................................................
Születéskori név: ............................................................................................................................
Anyja lánykori neve: ......................................................................................................................
Születési hely, idő: ..........................................................................................................................
Állandó lakcím: ..............................................................................................................................
Értesítési cím: .................................................................................................................................
Telefonszám: ..................................................................................................................................
Személyi igazolvány száma: ...........................................................................................................
Amennyiben a részvételi díjat gazdasági társaság (Kft., Bt., stb.) fizeti:
Költségviselő neve: .........................................................................................................................
Költségviselő székhelye: .................................................................................................................
Költségviselő adószáma: ................................................................................................................
Költségviselő cégjegyzékszáma: .....................................................................................................
a továbbiakban Résztvevő között az alábbi feltételekkel:
1. 1.1. A Képzés elnevezése:

Visceralis Manipuláció: Abdomen 1 (VM1), a továbbiakban Képzés.
1.2. A Képzés leírása:
A Visceralis Manipulációt (VM) egy világszerte elismert francia osteopatha orvos, Jean-Pierre Barral
fejlesztette ki. A Visceralis Manipuláció: Abdomen 1 (VM1) az általa kidolgozott képzéssorozat alapja,
amely a módszer alapelméleteibe, elveibe és technikáiba enged alapos betekintést. A képzéssorozat
minden egyes magasabb szintje a test egyre nagyobb részét érinti és egyre kifinomultabb technikák
tanulásával gazdagítja a résztvevőt.
A képzés minden szintje számos gyakorlati és igen hatékony technikát tartalmaz, melyek a résztvevő
meglévő praxisában azonnal alkalmazhatók.
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A VM1 kiemelkedő hangsúlyt fektet az érzékeny taktilis képességek fejlesztésére. A Visceralis
Manipulációhoz ugyanis a módszerre jellemző palpációs készségek szükségesek, melyek tökéletes
elsajátításához idő és gyakorlás szükséges. Következésképpen a résztvevők fejlődésének megfelelően
különböző képességi szintek sajátíthatók el az egyes képzéseken. A VM1 arra a képességre összepontosít,
amellyel megkülönböztethetőek a visceralis szövetek különböző típusai és rétegei. Résztvevő fokozatosan
megtanul non-invazív módon hozzáférni a mély szövetekhez, és értelmezni azt, amit érez.
A képzés további témái:
Technikák az egyes anatómiai képletek és a hozzájuk tartozó kötőszövetek azonosítására;
A különböző szövetminőségek megkülönböztetése, mint pl. tónus, elaszticitás, tágulékonyság, fibrositás
(amennyiben jelen van);
Mozgás, mobilitás és motilitás;
Az ingerre adott reakció és a test más szöveteivel való funkcionális kapcsolat.
Ezen technikák elsajátításához minden szervre vonatkozóan részletes anatómiai és funkcionális
mechanikai ismereteket kap a résztvevő.
A Visceralis Manipuláció tanulása a hassal kezdődik, hiszen a legnagyobb visceralis üregek közül ez a
legkönnyebben hozzáférhető. A hasi szervek közé tartozik a máj, a gyomor, az epehólyag, epevezeték,
duodenum, vékonybél, vastagbél, és az azokat összekötő szövetek. A képzéssorozat magasabb szintjei a
posterior hasi szerveket, a medence szerveit, a thoracalis szerveket és a cranialis viscerát tárgyalják.
A Képzés bemutatja a vizsgálati eszközöket: “general listening”, “local listening” (általános és helyi
vizsgálat), motilitás, mobilitás vizsgálata és gátlástechnikák. Ezekkel az eszközökkel megtalálhatók a test
azon területei, ahol a legerősebb a feszültség. A fenti technikák globálisak, a test minden rendszerét és
szövetét magukba foglalják. Bemutatásra kerülnek a kóros működés pontos területeinek meghatározására
irányuló technikák. Megtapasztalhatók továbbá a visceralis blokkok és a szomatikus működési zavarok
közötti ok-okozati összefüggések.
1.3. A Képzés célkitűzése:
A szervekre, membránokra, szalagokra és a kapcsolódó fasciákra vonatkozó mozgásdinamika és
felfüggesztés magyarázata.
A hasi szervek anatómiájának és fiziológiájának magyarázata.
A hasi szervek funkcionális mozgásának vizsgálata a mobilitás és motilitás értékelésével.
A hasi szervek ágyéki gerinccel, medencével és a végtagokkal való mechanikai kapcsolatának
meghatározása és magyarázata.
A visceralis restrikciók testtartásra, a test mechanikájára, arthrokinematikára és kinetikus mozgásra való
hatásának magyarázata.
A krónikus derékfájás, a váll működési zavarai, ismeretlen eredetű diaphragma dysfunctio, a gerinc hipoés hipermobilitása, az abdominális nyomásrendszer hiánya következtben kialakult hólyag-, bél- és
medencei problémák kezelésére vonatkozó technikák magyarázata és megvalósítása.
Annak bemutatása, miként hat a dysfunctiós visceralis oszlop az alapstabilitásra.
Manuális képességek bemutatása, melyekkel meghatározhatók, megvizsgálhatók és helyreállíthatók a
hasüregen belüli fascialis dysfunctio elsődleges területei.
2. A Képzés időtartama:

2017. február 16-19., csütörtök-vasárnap (4 nap), az alábbi időbeosztásban:
1. nap: regisztráció 8.30.00h-9.00h, a képzés aznap kb. 17.00h-ig tart.
2. nap: 09.00h - kb. 17.00h
3. nap: 09.00h - kb. 17.00h
4. nap: 09.00h - kb. 17.00h
3. A Képzés helye:

Szervezés alatt (Budapest vagy annak 20 km-es vonzáskörzete)
4. A Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy előzetes tájékoztatás mellett a képzés időpontját, helyét,

tematikáját, annak napi beosztását, az instruktor és a tanársegédek személyét megváltoztassa. Ez a
változtatás nem érintheti a képzés egészének tartalmát és a jelen szerződésben megállapított minimális
képzési időtartamot. A képzés megadott befejezési időpontja naponta a szerződésben megállapított
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időpontot meghaladhatja, amennyiben ezt a tananyag megkívánja, ez azonban nem érinti a tanfolyam
jelen szerződésben megállapított díját.
5. A Szervező köteles:

5.1. a Barral Institute hivatalos tematikája és órarendje alapján biztosítani a Képzéshez szükséges személyi
és tárgyi feltételeket.
5.2. kiállítani és kezelni a Képzéssel kapcsolatos dokumentumokat.
6. A képzés részvételi díja, a fizetés módja, feltételei, a lemondás feltételei:

6.1. A Képzés részvételi díja:
795,00 USD, azaz Hétszázkilencvenöt amerikai dollár, amely magában foglalja 1 db magyar nyelvű
Visceralis Manipuláció: Abdomen 1 Tanulási segédlet és a szinkrontolmácsolás árát, de nem tartalmazza
az étkezés, a szállás és a parkolás díját a Képzés ideje alatt.
6.2. A fizetés módja és feltételei:
Résztvevő köteles a részvételi díj 100%-át legkésőbb 2017. január 5-ig Szervező részére előre egyeztetett
módon megfizetni. Jelentkezéskor 195,00 USD, azaz Egyszázkilencvenöt amerikai dollár regisztrációs díj
fizetendő készpénzben, vagy előzetes egyeztetést követően forintban átutalással. A hátralék összege 600,00
USD, azaz Hatszáz amerikai dollár. A hátralék előzetes egyeztetést követően készpénzben vagy forintban
átutalással fizetendő. Résztvevő kötelezettséget vállal a képzési díj megfizetésére, és tudomásul veszi, hogy
a beiratkozás érvényessé válásának feltétele, hogy a képzési díjat jelen Szerződésben foglalt határidőn belül
hiánytalanul megfizesse.
6.3. A lemondás feltételei:
A befizetett díjat a tanfolyam kezdete előtti 28. napon belül történő lemondás esetén visszakövetelni nem
lehet. Kötbérmentes lemondási határidő: a tanfolyam 1. napját megelőző 42. nap. A kötbér mértéke
42-35 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 50%-a, 35-28 nappal a
tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 70%-a. 28 napon belül történő lemondás
esetén a teljes részvételi díj fizetendő kötbérként. A részvételi díj tartalmaz 195,00 USD, azaz
Egyszázkilencvenöt amerikai dollár regisztrációs díjat. Lemondás esetén ezt az összeget Szervező nem
téríti vissza.
7. Résztvevő a Képzés végén a Barral Institute által kiállított tanúsítványt kap. A tanúsítvány kiállításának

feltétele a Tájékoztatóban felsorolt feltételek mellett a Résztvevő jelenléte a képzés teljes időtartama alatt,
továbbá a képzésen való aktív részvétel és együttműködés. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a kiállított
tanúsítvány önálló gyógyítói tevékenységre nem jogosítja fel.
8. Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait Szervező a Képzés szervezéséhez és lebonyolításához

szükséges dokumentáció során kezelje. A Képzés során a kezelésekhez szükséges szenzitív adatokat
Szervező és Résztvevő köteles titkosan kezelni.
9. Szervező felhívja Résztvevő figyelmét arra, hogy a Képzésen tanult technikák hivatásszerű alkalmazását a

40/1997. (III.5.) Kormányrendelet, valamint a 11/1997 (V.28.) NM rendelet szabályozza, és a
tevékenység végzéséhez a helyi ÁNTSZ által kiadott egészségügyi működési engedély szükséges. A
tevékenység végzéséhez előírt jogszabályi feltételeket Résztvevő köteles betartani.
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10. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a tevékenységet visceralis manipuláció néven csak a jelen szerződés 7. és

9. pontjában meghatározott feltételek teljesülése esetén, valamint Szervező előzetes irásbeli
hozzájárulásával végezheti, hirdetheti.
11.A Képzésen elsajátítandó technikáknak az instruktor szakmai irányításától eltérő végrehajtásából eredő,
Résztvevő részére vagy Résztvevő által okozott bárminemű kárért Szervező felelősséget nem vállal.
12.Képzésen tanult technikák szakszerűtlen alkalmazásából eredő, harmadik személynek okozott minden
kárért Résztvevő felel.
13.Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező által szervezett tanfolyamokon (Bevezetés a Craniosacralis
terápiába, CST1, CST2, SER1-2, ADV1-3, CSP1-2, BAEC, BAER, BADA, DAITP, HFC, TBS1-2,
VM1-VM6, CTTB1-2) megszerzett ismereteket részben vagy egészben, akár szervezett képzés, akár
egyéni oktatás keretében nem adhatja tovább, nem oktathatja.
14.Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésen kapott segédanyag, ún. Tanulási segédlet Szervező irásbeli
engedélye nélkül sem egészben, sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhető, semmilyen
formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikai módon, beleértve a nyilvános előadást,
tanfolyamot, képzést, oktatást, hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, fénymásolást, rögzítést vagy
az információrögzítés bármely formáját.
15.Résztvevő tudomásul veszi továbbá, hogy Craniosacralis terápia, SomatoEmotional Release® ill.
Visceralis manipuláció témakörben Szervező előzetes irásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen formában és
értelemben nyilatkozatot nem tesz, előadást nem tart, hirdetést nem jelentet meg.
16.A képzésben Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Képzési szerződés 7., 9., 10., 13., 14., 15. és 16.
pontjában foglaltak megsértése kártérítései felelősséget von maga után, valamint Szervező 3.000.000 Ft,
azaz Három-millió forint sérelemdíjra jogosult, amit Résztvevő az írásban történt felhívástól számított 8
napon belül köteles Szervező által megjelölt számlára megfizetni.
17.Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Képzésen a résztvevőkről hang-, fénykép- és
videofelvételeket készítsen, és azokat nyilvánosan elérhető internetes oldalaira feltöltse, illetve a
craniosacralis terápia és a craniosacralis terapeutaképzés népszerűsítésére felhasználja.
18.A képzésen való részvétel egyéb feltételeit a Tájékoztató tartalmazza, amely a Képzési szerződés
elválaszthatatlan részét képezi.
Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
írták alá.

Kelt: ..............................., ............................................

......................................................
Szervező

PH.

...................................................
Résztvevő
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