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Képzés feltételek és lehetséges helyszínek

Főként Budapest és környékén tartom a képzéseket. Jelenleg Budapest nyugati határánál
lakom, így Budapesten kívül,  a  pest  megyei,  fejér  megyei  települések,  melyek közelebb
esnek  hozzám.  Azonban  igény  szerint  szívesen  elmegyek  messzebb  is  megtartani  a
képzést, bárhol az országban.

 Az alapképzés   megtartásának feltételei:

 Olyan fedett helyszín, ahol 10-15 fő könnyen le tud ülni. Lehetőleg legyenek asztalok, 
hogy lehessen jegyzetelni (általában közösségi házak, iskolák alkalmasak erre, de lehet 
valakinek az otthonában is, ha elférnek a résztvevők).

 Legyen egy fehér fal felület a teremben/szobában, vagy egy vetítővászon, vagy egy fehér 
interaktív tábla, amire ki tudom vetíteni az előadásomat. Saját projektorom van, így azt 
biztosítani nem szükséges.

 Minimum 5 fő az elvárt létszám, kevesebb fő számára sajnos nem tudom megtartani a 
programot. Ha távolabbi településre kell mennem képzést tartani (Budapesttől 100km-re 
vagy távolabb), úgy 10 fő az elvárt létszám. 

 Nagyon fontos, hogy legyen kert része az adott előadás helyszínének, összesen 1-2 m2-
nyi terület is elég, hogy tudjunk gyakorlati részt is tartani. A gyakorlathoz szükséges 
szerszámokat, vetőmagokat viszem magammal. 

 Amennyiben van kis kertrész, úgy elméleti képzés mellett gyakorlati részt is tudunk 
tartani, ilyenkor egy előre egyeztetett szombati napon tudom megtartani a képzést 9-14 
óráig, Budapesttől több mint 100 km-re lévő településeken 10-15 óráig.

 Amennyiben nincs lehetőség gyakorlati képzésre, mert nincs kertrész, akkor egy előre 
egyeztetett pénteki napon tudom megtartani a képzést 15 óra után bármikor. Az elméleti 
képzés 3 óra hosszát vesz igénybe, így legkésőbb 17 órakor el kell kezdenünk a képzést.

 A teljes képzés díja 5000Ft/fő. Amennyiben távolabbi helyszínre kell utaznom, 
megnövekszik a képzés díja az útiköltségnek köszönhetően.

o Budapesttől több mint 100 km-re lévő településeken 6000Ft/fő
o Budapesttől több mint 200 km-re lévő településeken 7000ft/fő

 Csak elméleti képzés díja 3000 Ft/fő. Jellemzően ilyen képzéseket Budapesten tartok, mert
vidéki településeken általában van kertrész.

 Amennyiben van lehetőség elültetnünk egy gyümölcsfát az adott helyszínen, akkor 
szívesen viszek egy fát ajándékba a résztvevők számára, melyet a képzés végén együtt 
ültetünk el. 

A haladó képzés   megtartásának feltételei ugyanazok, mint az alapképzés megtartásának
feltételei.  Javaslom,  hogy  a  haladó  képzést  akkor  tartsuk  meg,  miután  már  egyszer  az
alapképzést megtartottuk az adott helyszínen. Azonban a haladó képzés anyaga más, így
lehet csak a haladó képzési formát is választani.

Ha megszervezed otthonodba a képzést,  fél áron   részt vehetsz rajta, de rajtad
kívül legyen min. 5 résztvevő (ha Bp.-től 100km-nél messzebb laksz: rajtad kívül
min.  8  fő).  Továbbá  a  saját  kertedben  tartjuk  a  gyakorlati  részt,  így  egyéni
tanácsadást is kapsz a kertedhez megspórolva a tanácsadás díját!

Ez  a  dokumentum  csak  általános  tájékoztató  jellegű,  nem  számít  ajánlattételnek.
Árajánlatért írjon az info@okonati.hu email címre!


