ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ, ΌΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΏΝ & ΑΊΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
Η εγγραφή στα σεμινάρια της Διεύθυνσης Πολιτιστικών
γίνεται με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους:
Online: Μπορείτε να εγγραφείτε πατώντας το κουμπί
«Online Αγορά» που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας
περιγραφής του σεμιναρίου. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε
τα προσωπικά σας στοιχεία μέσω του συνδέσμου «Είσοδος
Μελών». Για να ολοκληρώσετε την online εγγραφή σας
είναι απαραίτητη η χρήση πιστωτικής κάρτας (MasterCard
ή Visa). Εφόσον η συναλλαγή ολοκληρωθεί επιτυχώς θα
λάβετε σχετικό αυτοματοποιημένο μήνυμα.
Offline: Εγγραφή γίνεται με αποστολή συμπληρωμένης
αίτησης συμμετοχής για κάθε συμμετέχοντα, είτε μέσω
e-mail (culture@hau.gr) είτε μέσω fax (2103633174) και
καταβολή των συνολικών διδάκτρων με κατάθεση στον
τραπεζικό λογαριασμό της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης
που αναγράφεται στην αίτηση συμμετοχής. Αντίγραφο
του καταθετηρίου ή ενημέρωση για την ημερομηνία
διατραπεζικής μεταφοράς των διδάκτρων πρέπει να
αποστέλλεται μέσω e-mail ή fax. Τα δίδακτρα δεν
επιβαρύνονται με ΦΠΑ.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για γραπτή ακύρωση συμμετοχής έως και 15 ημέρες πριν
την έναρξη του προγράμματος επιστρέφεται το 100% των
διδάκτρων. Μετά την προθεσμία αυτή δεν επιστρέφονται
δίδακτρα.
Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διατηρεί το δικαίωμα
ακύρωσης οποιουδήποτε προγράμματος για απρόβλεπτο
λόγο. Σε τέτοια περίπτωση τα δίδακτρα που έχουν
καταβληθεί επιστρέφονται.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Τα σεμινάρια διεξάγονται στα Ελληνικά. Ωστόσο,
απαιτείται καλό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας,
καθώς μέρος της βιβλιογραφίας που πρέπει να
καλυφθεί για την ολοκλήρωση των σεμιναρίων είναι στα
Αγγλικά.
• Όσοι συμμετέχοντες παρακολουθήσουν όλες τις
θεματικές ενότητες, ολοκληρώσουν τουλάχιστον το
70% των ασκήσεων του σεμιναρίου και συμπληρώσουν
την φόρμα αξιολόγησης, θα λάβουν βεβαίωση
παρακολούθησης.
• Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν
λιγότερο από το 70% των ασκήσεων δε
δικαιούνται βεβαίωση παρακολούθησης.
Η Ελληνοαμερικανική Ένωση συλλέγει και κάνει χρήση
προσωπικών δεδομένων με σκοπό την επικοινωνία με
το κοινό της, την εξυπηρέτηση αυτού, την ενημέρωση,
υλοποίηση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και
πολιτιστικών της προγραμμάτων και υπηρεσιών που
αναπτύσσει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με
άλλους φορείς, και την ενημέρωση για δυνατότητες είτε
εκπαιδευτικής είτε πολιτιστικής φύσεως. Τα δεδομένα
που ζητάμε θα τηρούνται από την Ελληνοαμερικανική
Ένωση σε ηλεκτρονικό και/ ή φυσικό αρχείο και θα
αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς
που περιγράφονται παραπάνω. Έχετε δικαίωμα εύλογης
πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε
για εσάς, να ζητήσετε αντίγραφο, ή να τα διορθώσετε σε
περίπτωση που είναι ανακριβή.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων της Ελληνοαμερικανικής
Ένωσης: Ε: privacy@hau.gr, Τ: 210 3680056.

Επιθυμώ να εγγραφώ και να παρακολουθήσω το/α online
πρόγραμμα/τα:

ΔΙΕΎΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΌΣ ΚΟΙΝΟΎ ΣΤΟ ΠΕΔΊΟ ΤΟΥ 		
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ-23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (2 μήνες – 210 ευρώ)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
7 ΜΑΪΟΥ-7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (1 μήνας – 120 ευρώ)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επίθετο ………………………………………………………….……………………………
Όνομα …………………………………………………………………………………………
Θέση / Ιδιότητα………………………………………………………………………………
Εταιρεία ………………………………………………………………………………………
Δ/νση Κατοικίας ……………………………………………………………………………
ΤΚ / Πόλη ………………………………………………………………………………………
Κινητό Τηλ. ……………………………………………………………………………………
E-mail ……………………………………………………………………………………………

ΣΠΟΥΔΈΣ
Απόφοιτος Λυκείου
Διδακτορικό

Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ

Μεταπτυχιακό

ΓΝΏΣΗ ΑΓΓΛΙΚΏΝ
Άριστη

Πολύ καλή

Καλή

Μέτρια

ΓΝΏΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ/INTERNET
Άριστη

Πολύ καλή

Καλή

Μέτρια

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Κατάθεση  στον  παρακάτω  τραπεζικό  λογαριασμό:
Alpha Bank: 441-00-2002-000010
(IBAN GR18 0140 4410441002002000010)
  Ηλεκτρονική  αγορά  μέσω  πιστωτικής  κάρτας:
www.hau.gr/culture
Κατανοώ και αποδέχομαι τις διαδικασίες εγγραφών και την πολιτική
ακύρωσης συμμετοχής.

Όνομα / Υπογραφή………………………………………Ημ/νία…………..………

*
Mασσαλίας 22, 106 80 Aθήνα, T.: 210 36 80 900, F.: 210 3633174
e-mail: hau@hau.gr, http://www.hau.gr
* Με άδεια λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο από τον Εθνικό 		
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)

