
Akadémia
Tetőfedő képzések 2020



KÉPZÉS ÁRA

KÉPZÉS TEMATIKÁJA

KÉPZÉS CÉLJA

További szállás igényét (pl. a képzést megelőző napra) kérjük jelezze
számunkra a jelentkezése során.
Az egyéni szállás igények költsége a résztvevőt terheli, viszont a
lebonyolításban és a kedvezményes ár biztosításában segítséget nyújtunk!

Nettó 10.000 Ft./fő, ami tartalmazza:
• Szállás idegenforgalmi adóval (az oktatás napjára)
• Kétszeri 3 fogásos étkezés

(egy ebéd, egy vacsora)
• Reggeli

• Köszöntő, balesetvédelmi oktatás
• Cég bemutatás
• Termékismeret
• Alkalmazástechnikai alapismeretek
• Gyárlátogatás

Általános alkalmazástechnikai ismeretek megszerzése. Cégünk, termékeink
és a kapcsolódó előírások megismerése, elsősorban új partnereinknek
számára.

KÉPZÉS IDŐPONTJA

KÉPZÉS IDŐTARTAMA

2020 február 14

1 nap

Képzési kód és dátum A1: 2020.02.14

Képzés ideje 09:00 – 18:00

Képzés helye 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.

Képzés költsége Nettó 10.000 Ft./fő Bruttó: 12.700 Ft./fő

Képzés létszáma Maximum 30 fő képzésenként

Létszám: max. 30 főALAP SZINTŰ KÉPZÉS Képzés időtartama: 1 nap



HALADÓ SZINTŰ KÉPZÉS 1. Képzés időtartama: 2 nap

• Köszöntő, munkabiztonsági oktatás
• Íves fedések és az alkalmazástechnikai ismeretek elméleti oktatása
• Gyárlátogatás
• Gyakorlati képzés – két cserép széles német vápa

A kerámia tetőcseréppel fedett íves felületek (kúpfelületek, bekötött
vápák) készítésének elméleti ismereteinek megszerzése.
A két cserép széles német vápa készítésének gyakorlati ismereteinek
megszerzése.
A gyakorlat során 3-3 fős csoportokban, a vápa elkészítésére (az
ereszvonaltól a lezárásig) és a felmerülő kérdések egyéni
megválaszolására kb. 10 óra áll rendelkezésre.

Nettó: 20.000 Ft./fő, ami tartalmazza:
• Szállás, idegenforgalmi adóval
• Háromszori 3 fogásos étkezés 

(2 ebéd, 1 vacsora)
• Reggeli

• Munkaruha és munkavédelmi cipő
• Szegtáska, kalapács, csapózsinór

KÉPZÉS ÁRA

KÉPZÉS TEMATIKÁJA

KÉPZÉS CÉLJA:

SZÜKSÉGES FELSZERELÉS

Képzési kód és      
dátumok

H1a: 2020.02.03-04
H1b: 2020.02.10-11

Képzés ideje 09:00 – 18:00 és 8:00 – 13:00

Képzés helye 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.

Képzés költsége Nettó: 20.000 Ft./fő Bruttó: 25.400 Ft./fő

Képzés létszáma Maximum 12 fő képzésenként

Létszám: max. 12 fő

További szállás igényét (pl. a képzést megelőző napra) kérjük jelezze
számunkra a jelentkezése során.
Az egyéni szállás igények költsége a résztvevőt terheli, viszont a
lebonyolításban és a kedvezményes ár biztosításában segítséget
nyújtunk!



HALADÓ SZINTŰ KÉPZÉS 2.

• Köszöntő, munkabiztonsági oktatás
• Íves fedések és az alkalmazástechnikai ismeretek elméleti oktatása
• Gyárlátogatás
• Gyakorlati képzés – egyoldalról átvezetett vápa

A kerámia tetőcseréppel fedett íves felületek (kúpfelületek, bekötött
vápák) készítésének elméleti ismereteinek megszerzése.
Az egyoldalról átvezetett vápa készítésének gyakorlati ismereteinek
megszerzése.
A gyakorlat során 3-3 fős csoportokban, a vápa elkészítésére (az
ereszvonaltól a lezárásig) és a felmerülő kérdések egyéni
megválaszolására kb. 10 óra áll rendelkezésre.

Nettó: 20.000 Ft./fő, ami tartalmazza:
• Szállás, idegenforgalmi adóval
• Háromszori 3 fogásos étkezés 

(2 ebéd, 1 vacsora)
• Reggeli

• Munkaruha és munkavédelmi cipő
• Szegtáska, kalapács, csapózsinór

KÉPZÉS ÁRA

KÉPZÉS TEMATIKÁJA

KÉPZÉS CÉLJA:

SZÜKSÉGES FELSZERELÉS

További szállás igényét (pl. a képzést megelőző napra) kérjük jelezze
számunkra a jelentkezése során.
Az egyéni szállás igények költsége a résztvevőt terheli, viszont a
lebonyolításban és a kedvezményes ár biztosításában segítséget
nyújtunk!

Képzési kód és 
dátumok

H2a: 2020.02.05-06
H2b: 2020.02.12-13

Képzés ideje 09:00 – 18:00 és 8:00 – 13:00

Képzés helye 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.

Képzés költsége Nettó: 20.000 Ft./fő Bruttó: 25.400 Ft./fő

Képzés létszáma Maximum 12 fő képzésenként

Képzés időtartama: 2 napLétszám: max. 12 fő



JELENTKEZÉS MENETE

Jelentkezés leadása:
Töltse ki a következő oldalon található jelentkezési űrlapot és szkennelve, vagy fotózva küldje el az 
andras.zajacz@creaton.hu címre (vagy Szaktanácsadó kollégánknak).

Részvételi díj fizetése:
A részvételi díjat (alapképzés esetén bruttó 12 700 Ft., haladó képzések esetén bruttó 25 400 Ft.) a
CREATON South-East Europe Kft. ING Banknál vezetett, 13700016-07170001-00000000 számú
bankszámlára kell átutalni. A jelentkezés a részvételi díj beérkezése után válik érvényessé, így
kérjük vegye figyelembe az átutaláshoz szükséges időtartamot.
A közleményben kérjük tüntesse fel a választott képzés kódját (pl. „H1a”, vagy „A1”) és a
jelentkezési űrlapon megadott „Résztvevő személy nevét”!

A befizetésről a megadott címre és adószámra számlát állítunk ki, melyet postai úton küldünk el a
jelentkező részére.
Amennyiben a képzésről történő lemondási igényét a képzés időpontja előtti 5. munkanapig elküldi
számunkra, úgy a részvételi díj 50%-át visszautaljuk.

Az elszállásolás két fős szobákban történik. A szállással kapcsolatos bármilyen kérdéssel forduljon
bizalommal Szaktanácsadó kollégáinkhoz!

Az oktatások helyszíne a CREATON South-East Europe Kft. Lentiben található telephelye (8960 Lenti,
Cserépgyár utca 1.).

A jelentkezés időben (az oktatás kezdőnapja előtti 5-ig napig) történő lemondása esetén az átutalt
részvételi díj 50%-át visszautaljuk a jelentkező által megadott bankszámla számra.

JELENTKEZÉSI ŰRLAPAkadémia

Résztvevő személy neve:

Telefonszám: E-mail cím:

Számlázási cégnév:

SZEMÉLYES ÉS KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK:

SZÁMLÁZÁSI ADATOK:

Számlázási cím:

Adószám:

Választott képzés
neve/kódja:

Választott képzés
időpontja:

MEGJEGYZÉS:

Csoportban érkező további résztvevők nevei:

Csoportban érkező 
további résztvevők száma:

A jelentkezés során megadott adatokat a CREATON South-East Europe Kft. az adatkezelési tájékoztatójában
meghatározott módon és időtartamig kezeli. A tájékoztató tartalmáról bővebb információ az alábbi címen
érhető el: https://www.creaton.hu/adatkezelesi-tajekoztato
A jelentkezési lap kitöltésével a jelentkező tudomásul veszi és elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban
leírtakat.

mailto:andras.zajacz@creaton.hu
https://www.creaton.hu/adatkezelesi-tajekoztato


CREATON South-East Europe Kft.

8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.

Tel: +36 92 551 550

Fax: +36 92 551 559

e-mail: info@creaton.hu

www.creaton.hu

Szeretettel várjuk
2020 -as képzéseinken! 

mailto:info@creaton.hu

