Yorkshire Training Centre International
Psychotherapy – Training – Supervision
Cerere de inscriere ca membru al grupurilor de training Yorkshire Training Center
Te rog, completeaza si semneaza formularul de mai jos, returnandu-l ulterior impreuna cu achitarea taxei de curs.
1.

2.
3.
4.

Semnand acest formular, te angajezi sa participi la grupul de training pe perioada anului 2013 si sa respecti
toate cerintele de training stipulate in manualele de training EATA si pe site-ul YTCI:
www.psihoterapieat.ro.
Achitarea taxelor este pentru calitatatea de membru al grupului si nu pentru prezentarea la curs.
Odata ce ati fost acceptat la curs, taxele corespunzatoare intregului an urmeaza a fi platite imediat. Totusi, in
conditiile unui angajament dinainte agreat, ele pot fi platite in rate.
Anul de training incepe in luna ianuarie si se incheie in decembrie – alaturandu-te grupului, te angajezi la
participarea la grup si plata pentru calitatea de membru pana in decembrie 2013.

Doresc sa ma inscriu ca membru in cadrul urmatorului grup organizat de catre YTCI:
1.
2.
3.
4.

Grupul Fundamental patru (anul intai de studiu – acest grup va incepe in ianuarie 2013)............
Grupul Fundamental trei (anul al doilea de studiu) ............
Grupul Avansat de AT – cu program in timpul saptamanii............
Grupul Avansat de AT – cu program in weekend...............

Nota! Vor fi constituite doua grupuri de nivel avansat. Va rugam sa va inscrieti la cel pe care il preferati – YTCI va va
confirma locul in grup in cel mai scurt timp posibil dupa termenul limita de inscriere si nu mai tarziu de 20 decembrie.
Scopul YTCI este acela de a avea un numar aproximativ egal de participanti in ambele grupuri – daca nu puteti
participa la unul dintre aceste grupuri din anumite motive specifice si nu doar pur si simplu pentru ca preferati unul in
favoarea celuilalt, va rugam sa specificati acest lucru in formular.
Taxe: Toate taxele sunt nerestituibile si trebuie achitate in avans fata de data cursului. Va rugam sa faceti plata cash la
Diana sau in urmatorul cont in Euro. Daca platiti prin cont bancar, va rugam specificati data la care ati facut plata.
Acum aveti de facut plata echivalenta pentru un an de inscriere ca membru. Va rugam sa indicati metoda de plata pe
care doriti sa o folositi:
1. Am platit suma totala de 800 euro.
Sau drept concesie – NB: Daca parasiti grupul oricand pe parcursul anului indiferent de motiv, orice suma ramasa
restanta trebuie platita imediat.
2. Am platit suma de 100 euro garantie si ma angajez sa platesc suma de 100 euro la fiecare modul.
Dave Spenceley / Yorkshire Training Centre International
Raiffeisen Bank (Agentia Vitan)
RO80 RZBR
Cont bancar: 0000060012592172
(Contul este in ron, iar cursul stabilit este acela de 1 euro = 4.5 ron, ceea ce inseamna ca veti achita suma de 3600 ron in
cazul in care optati pentru varianta 1 de mai sus, respectiv 450 ron in cazul in care optati pentru varianta 2.)
Nume:
Adresa de email:
Telefon de contact:
Inteleg acest contract si sunt de acord sa respect cerintele stabilite pentru a deveni membru al grupului.
Semnatura:
Data:

YTC International – TA Training in Bucharest and Timisoara.
07710 419 378 // dave@ta-psychotherapy.co.uk // www.ta-psychotherapy.co.uk

