Tisztelt Tanfolyami Résztvevő!
Örömmel értesítem, hogy Csecsemőmasszázs oktatói képzés a Nemzetközi Csecsemőmasszázs Szövetség
tematikájával tanfolyam indítására nyílik lehetőségünk.
…..időpont, a Magyar Gyermekmasszázs Egyesület központjában
(1122 Széll Kálmán tér 16). A helyszín megközelíthető a 2-es, piros metróval, vagy 4-6-os villamossal a Széll
Kálmán térig, aztán néhány perc gyalog Szilágyi Erzsébet fasor irányában ( a Máltai Szeretet Szolgálat mellett).
A tanfolyam elvégzéséhez szükséges fontos információk:
1. Jelentkezés:
 online jelentkezés
 képzés befizetésének igazolása, kinyomtatva
 szakmai önéletrajz kinyomtatva
 két ajánlás, az ajánló elérhetőségeivel
 végzettséget igazoló bizonyítvány / hallgatóknak a vizsgaigazolások másolata
 motivációs levél
 erkölcsi bizonyítvány (később is pótolható)
 felnőttképzési szerződés 2pld. aláírva, tanúkkal hitelesítve
 belépési nyilatkozat és adategyeztető 2pld. aláírva, tanúkkal hitelesítve
Kérem, a fenti dokumentumokat a képzés első napjára magával hozni.
2. Részvételi díj bruttó 97.500,-Ft, mely tartalmazza a tanfolyamon való részvételt, az IAIM kézikönyvet, a
Csecsemőmasszázs Oktatói kézikönyvet, a Nemzetközi Csecsemőmasszázs Szövetség (IAIM) egy éves tagdíját,
az IAIM kézikönyv használatának jogdíját, valamint az IAIM Magyarországi Tagszervezetének (Magyar
Gyermekmasszázs Egyesület) tárgy évi tagdíját.
A részvételi díjat egy összegben célszerű befizetni, de lehetőség van a kettő részletben való fizetésre is:
- első részlet:
– 30.000,-Ft - a jelentkezéssel együtt………………...-ig (jelentkezési határidőig),
- második részlet: – 67.500 -Ft - a tanfolyam megkezdése előtt 30 nappal.
A MAGYE B3 Takarékszövetkezet
64400051-30084479-51100013 számlaszámára fizetendő be.
3. A képzés 4 napos, általában reggel 9-től délután 17 óráig tart. Helyszínre érkezés a képzés első napján a kezdést
megelőzően fél órával bezárólag. A pontos időrendet e-mailben küldjük ki a képzés megkezdése előtt 10 nappal.
A képzés sikeres elvégzése egy záródolgozat elkészítésével végződik, melyre 3 hónap áll rendelkezésre. A + 1
alkalmas záró konzultációra a záródolgozatok beküldése és értékelése után kerül sor. Ennek időpontjáról és
helyszínéről a képzésen állapodik meg a csoport.
A továbbképzés ideje alatt szükséges eszközök:
 jegyzetfüzet
 íróeszköz
 papucs
 kényelmes öltözék
 oktatóbaba, mérete: 50-60 cm, puha testű. (előzetes egyeztetés után beszerezhető a képzésen, melynek
ára 9500 Ft)
 2 db törölköző (1 db kicsi és 1 db nagy)
 1 dl gyógyszertári napraforgó olaj (amellyel nem a gyakorló babát fogjuk olajozni!)
 Étkezésre lehetőség van a környéken
 Vimala McClure – Babamasszázs – szerető szülők kézikönyve (amely a képzésen kedvezménnyel
megvásárolható – 2.500 Ft, vagy térítésmentesen kölcsönözhető is.)
 Vizsgacsomag szülők számára – kedvezménnyel 2000 Ft
Budapest, ………………….

Tisztelettel: Némethné Gregor Judit
IAIM nemzetközi tréner
Tel: 06-30/589-3432

