
Pildykite didžiosiomis raidėmis:  

Vardas, pavardė:   Pareigos: 

Organizacija:  PVM kodas: Į.k: 

Organizacijos adresas:   Miestas/ gyvenvietė: 

Pašto indeksas (BŪTINAS!): Mobilusis tel.: 

Faksas:  El. paštas: 

Noriu dalyvauti šiuose mokymuose (toliau -seminare) ir įsipareigoju sumokėti (pažymėkite: √) 

�   Dalyvio mokestį—  894 EUR ( PVM neskaičiuojamas ) iki 2015  gruodžio 28 d. 

�   Dalyvio mokestį— 1002 EUR ( PVM neskaičiuojamas) po 2015 gruodžio 28 d. 

Dalyvio mokestis mokėtinas į UAB “Tvarkos menas” sąskaitą AB “Swedbankas”, LT 1973 0001 0000 183238 
Minimali suma, kurios užtenka vietai seminare rezervuoti– 400 EUR  

�  Prašau atsiųsti sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Fakso nr.:........................./ el. paštas: ...................@................. ………..Arba: 

�  Prašau atsiųsti PAYPAL mokėjimo sąskaitą.  El. paštas: ......................................@............................................... 

1. Šiuos profesinius komunikacinės kvalifikacijos kėlimo mokymus rengia UAB “Tvarkos menas”, turintis išskirtinę teisę organizuoti Mindgasmic LLC mokymų 
programas Baltijos šalyse. Mokymus veda Vidas Jankauskas, licenzijuotas “The Society Of NLP” Meistras—treneris. (LMT NLP)

2. Seminaro dalyvio mokestis negrąžinamas, išskyrus atvejus, nurodytus (3, 6). Jei negalėtumėte seminare dalyvauti, leisime jame dalyvauti Jūsų nurodytam 
asmeniui vietoj Jūsų.

3. Jei seminaras neįvyktų ir/ arba seminaro data būtų keičiama, registruotiems dalyviams, sumokėjusiems dalyvio mokestį,  mokestis besąlygiškai grąžinamas tą 
pačią dieną,  kai būtų pranešta apie tokius pasikeitimus.

4. Šis seminaras yra informacinis renginys. Tai nėra gydomojo ar konsultacinio pobūdžio seminaras. Jei dalyviai turi sveikatos problemų, siūlome siekti 
profesionalios medikų pagalbos.

5. Seminaro metu draudžiama naudoti garsą ir/ ar vaizdą įrašančias priemones.
6. Šis seminaras yra privatus renginys. Pasiliekama teisė neleisti jame dalyvauti bet kuriam iš užsiregistravusių dalyvių nepateikiant jokių paaiškinimų. Šiuo 

atveju dalyvio mokestis grąžinamas.
7. Dalyvavimas seminare nesuteikia teisės dalyviams naudoti registruotus NLP™ prekinius ženklus savo nuožiūra. Dalyviai sutinka, kad jie neatstovauja ir neturi 

teisės atstovauti ar kitaip bet kokiais būdais reprezentuoti “The Society Of NLP” ir/ arba jos registruotus prekinius ženklus, išskyrus taip, kaip nurodyta 
Licensed Practitionier Of NLP™ licencijavimo sutartyje, kuri kiekvieno sėkmingai pabaigusio mokymus dalyvio vardu bus išsiųsta The Society Of Neuro-
Linguistic Programming™.

8. Seminare pateikiama informacija yra subjektyvi Vido Jankausko, seminaro vedėjo, nuomonė. Seminaro rengėjai neprisiima jokios atsakomybės dėl šios 
informacijos taikymo ar netaikymo asmeninėje ar verslo veikloje.

9. Dalyviai, sėkmingai išklausę seminarą, gaus tarptautinės “The Society Of NLP™” išduodamą “Licensed Practitioner Of Neuro– Linguistic Programming” 
sertifikatą taip greitai, kaip greitai jis bus atsiųstas organizatoriui iš JAV, The Society Of NLP™. 

Perskaičiau, suprantu ir sutinku:

Vardas, pavardė, parašas:...........................................................................Data:  ................ 
AČIŪ! Užpildytą paraišką, pervedę dalyvio mokestį, siųskite el. paštu:  vidas@mindgasmic.com

Licensed Practitioner Of NLP™ 
Dalyvio paraiška 


