KÉPZÉSI SZERZŐDÉS
A JELEN KÉPZÉSI SZERZŐDÉS („SZERZŐDÉS”) LÉTREJÖTT
egyrészről:

a Testtől Lélekig Alapítvány (székhelye: 2081 Piliscsaba, Kossuth

Lajos utca 43/a.; nyilvántartási száma: 13-01-0003685, adószám: 18628144-113; képviseli: Dr. Buda László, kuratórium elnöke) (a továbbiakban: Képző
Intézmény.), valamint

másrészről: _______________ (anyja neve: __________, születés helye, ideje:
_________________, lakhelye: _____________________________________,
számlázási cím_______________________________________) mint résztvevő
(a továbbiakban: Résztvevő) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek
szerint:

1.

A szerződés tárgya

1.1.

Résztvevő vállalja, hogy a Képző Intézmény szervezésében folyó, Dr. Buda

László által kifejlesztett Szomatodráma módszer tanfolyam („Képzés”) keretében
„Szomatodráma Játékvezetői” szakképesítést szerez. A Képzés célja a fenti
szakképesítés,

illetve

a

jelen

szerződésben

meghatározott

kompetenciák

Résztvevő általi megszerzése. Jelen szerződés melléklete az „Együttműködési
Megállapodás”, amely a Felek, képzés elvégzése utáni együttműködésének
feltételeit foglalja magában. A Résztvevő jelen szerződés aláírásával magára nézve
kötelezőnek fogadja el a Képző Intézmény által a Képzés színvonalas és
eredményes lefolytatása érdekében meghatározott magatartási szabályokat. A
szabályok különösen a következők vonatkozásában kerülnek meghatározására:
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•

a Képzés beosztása, időrendje;

•

a beszámoltatás menete és rendje;

•

a Képzés helyszínének rendbetartása;

•

a Képzésen történő hiánytalan részvétel (jelenléti ív kitöltésével igazolt).

2.

Képzés

2.1.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Képzésen való részvétel előfeltétele,

hogy a Résztvevő az Alapélmény tanfolyamot elvégezte.

2.2.

Résztvevő a Képzést az alábbi feltételek együttes megléte esetén jogosult

igénybe venni:
•

Résztvevő a www.szomatodrama.hu honlapon regisztrál,

•

Jelen Szerződést a Képzés első napján két példányban aláírja (amelyből egy
példányt a tanfolyam első napján aláírva visszakap),

•

2.3.

Résztvevő megfizeti a regisztrációs díjat, azaz 100.000 Ft-ot (ld. 5.1 pont)

A szerződő felek rögzítik:

(i) Az elméleti képzés tekintetében:
A képzés formája: iskolarendszeren kívüli képzés
A képzés teljes időtartama: 40 óra
A képzés helye: Szomatodráma Központ, 1021 Budapest, Vadaskerti u. 12/b. A
épület
A képzés ütemezése: két havonta 1 nap, összesen 4 nap
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(ii) A gyakorlati képzés tekintetében:
A képzés formája: iskolarendszeren kívüli képzés
A gyakorlati képzés teljes időtartama: 60 óra szupervízió (10 óra ebből a bemutató
játékvezetés napja) + 60 óra gyógyító program (20 óra, amennyiben SDA12 vagy
előtte szervezett csoportban végezte az Alapélményt)
A gyakorlati képzés helye: a Képző Intézmény által meghirdetett helyszínek

2.4.

Jelen Szerződés 2. számú Melléklete tartalmazza, hogy az órák mely

napokon kerülnek megtartásra. Képző Intézmény fenntartja a jogot, hogy a
kitűzött dátumoktól eltérjen, azonban erről legalább 5 munkanappal az adott óra
előtt e-mailben vagy telefonon értesítenie kell a Résztvevőt. Felek rögzítik, hogy a
Képzés kizárólag akkor tekinthető teljesítettnek – függetlenül a képzés várható
befejezési dátumától – amikor Résztvevő az előírt gyakorlati órákat teljesítette.

2.5.

A Képzéshez az alábbi szolgáltatás kapcsolódik: a Képzés végére Résztvevő

egy Szomatodráma szőnyegen úgynevezett Gyógyító Játék vezetéséhez szükséges
elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik.

2.6.

A Résztvevők teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módja írásban,

illetve gyakorlati feladatok teljesítésével történik. A képzés a 4. pont szerinti
vizsgával („Vizsga”) és záródolgozat elkészítésével fejeződik be.

3.

Felek jogai és kötelezettségei

3.1.

Résztvevő jogai és kötelezettségei

3.1.1. Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy:
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•

az oktatáson, a vizsgán pontosan megjelenik, azon részt vesz. A tanulmányi
kötelezettségeknek, a jelen Szerződés 3. számú Mellékleteként csatolt
képzési program előírásainak, valamint a vizsgakövetelményeknek a
legjobb tudása szerint eleget tesz,

•

az elméleti képzés időtartama alatt igazolt hiányzása egy alkalommal
megengedett (amelyet Résztvevő mielőbb pótolni köteles), igazolatlan
hiányzása nem lehet. Résztvevő tudomásul veszi, hogy az ezt meghaladó
hiányzás esetén a Képzés elvégzéséről oklevelet nem kaphat,

•

hiányzás esetén annak pótlásáról egyeztetni köteles a tanfolyamvezetővel,

•

a gyakorlati képzésen való részvétel időbeosztása és az erre való
jelentkezés

Résztvevő

kötelessége,

a

Szomatodráma

központ

által

meghirdetett események függvényében,
•

amennyiben az elméleti képzés utolsó közös napja után legkésőbb 1 éves
időtartamon belül Résztvevő az előírt gyakorlati órákat nem teljesíti, viszont
szeretne a képzésről oklevelet szerezni, úgy köteles az elméleti képzésen
még egyszer részt venni, amelynek költségét köteles viselni,

•

a személyi adataiban bekövetkezett változásokat a tanfolyamvezetőnek
jelzi.

3.1.2. A jelen szerződés alapján a Résztvevő tudomásul veszi, hogy az általa
választott és folytatott, a Képző Intézmény által szervezett és biztosított Képzés
keretében az óraszám és az órarend előre meghatározott.

3.1.3. Résztvevő jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés 3.
számú Mellékletét képező, „Szomatodráma Játékvezető” című képzési programot
megkapta, azt elolvasta, elfogadta, és magára nézve kötelezőnek elismeri.

3.2.

Képző Intézmény jogai és kötelezettségei
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3.2.1. A Képző Intézmény

•

kötelezettséget vállal a Képzés lebonyolítására, az ehhez szükséges írásos
és elméleti szakmai anyagok átadására,

•

felelősséget vállal a Képzés minőségéért, az oktatók, közreműködők
tevékenységéért,

•

biztosítja Résztvevő számára a jogszabályban előírt, a jelen Szerződés
szerint a Képzéshez szükséges feltételeket,

•

Résztvevő adatait a jogszabályokban előírt módon kezeli,

•

a Képzés Résztvevő általi elvégzését követően biztosítja folyamatos szakmai
szupervíziót és továbbképzést az Együttműködési Megállapodásban előírtak
szerint.

4.

Vizsga és záró dolgozat

4.1.

A Képzés végén Résztvevő tudásáról záródolgozat és gyakorlati vizsga

keretében tesz bizonyságot.

4.2.

A Vizsgára bocsátás feltétele az elméleti és gyakorlati képzésen való

részvétel, illetve, hogy a Résztvevő a záródolgozatot a vizsga napja előtt legalább
3 héttel megküldi és a záródolgozat pozitív elbírálásban részesül.

4.3.

Résztvevő a Vizsgára online, a http://sdx.szomatodrama.hu oldalon köteles

jelentkezni. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a záródolgozatát a Vizsga előtt
három héttel köteles leadni. Amennyiben Résztvevő úgy jelentkezett a Vizsgára,
hogy a Vizsgára bocsátás feltételeit nem teljesítette (nem fejezte be az elméleti
vagy gyakorlati képzést vagy szakdolgozatát nem adta le, jelentkezését a Képző
Intézmény törli. A vizsgakövetelményeket a képzési program tartalmazza. A
Testtől Lélekig Alapítvány tanulmányi és vizsgaszabályzata megtalálható a
http://szomatodrama.hu/tanulmanyi_es_vizsgaszabalyzat linken
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4.4.

A

vizsgakövetelmények

teljesítése

esetén

a

Képző

Intézmény

a

Résztvevőnek oklevelet ad, amely tanúsítja a Képzés sikeres elvégzését
(„Oklevél”).

5.

Képzés díja

5.1.

A Képzés díja 300.000 Ft (azaz háromszázezer magyar forint). A Képzést

megelőző három héttel Résztvevő köteles 100.000 Ft (azaz egyszázezer magyar
forint) regisztrációs díjat megfizetni. Amennyiben Résztvevő a Képzés teljes díját
egy összegben fizeti meg, úgy Képző Intézmény 10 % kedvezményt biztosít a
képzés díjából. (Az SDA12 vagy előtte lévő csoportban végzett jelentkezőnek a
képzés díja 240.000, azaz kettőszáz-negyvenezer magyar forint, egy összegben
fizetve a 10 % kedvezmény ebben az esetben is számolandó.)

5.2.

Amennyiben Résztvevő a képzés díját nem fizette be teljes egészében a

Képzés elején, úgy köteles a képzési díj második részletét, azaz 100.000 Ft-ot
(azaz egyszázezer forintot) az elméleti képzés első alkalmát megelőző napig, a
harmadik részletét, azaz 100.000 Ft-ot (azaz egyszázezer forintot) legkésőbb az
elméleti képzés harmadik alkalmáig kiegyenlíteni. (SDA12 vagy előtte végzett
jelentkezők számára a második és harmadik részlet egyöntetűen 70.000, azaz
hetvenezer magyar forint)

5.3.

A képzési díj magában foglalja az elméleti és gyakorlati képzésen, valamint

a vizsgán való részvételt, továbbá a Dr. Buda László: Szomatodráma – a Gyógyító
Játék vezetése című kézikönyvet, nem foglalja azonban magában a gyakorlati
képzés részét képező gyógyító elvonulás járulékos költségeit (szállás, étkezés) –
amennyiben Résztvevő a gyakorlati óráit gyógyító elvonuláson tölti - , a hiányzás
pótlását és a pótvizsga díját. A pótvizsga díja 10.000 Ft (azaz tízezer forint), amely
magában foglalja a vizsgáztatók díját és a terembérlet költségét.
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5.4.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy az általa a képzés kezdetekor, vagy az azt

követően befizetett képzési díjat a Képző Intézmény utólagosan vissza nem téríti
a képzés félbeszakítása vagy a Szerződésben előírt hiányzás túllépése esetén sem.

5.5.

Résztvevő kötelezettséget vállal, hogy amennyiben nem fizette be a képzés

kezdetekor a teljes részvételi díját, a részvételi díj fennmaradó részét akkor is
köteles

megfizetni

Képző

Intézmény

részére,

amennyiben

a

tanfolyamot

félbeszakította.

6.

Szerződésszegés

6.1.

Képző Intézmény illetve Résztvevő szerződésszegése esetén a másik fél

jogosult a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására.

6.2.

Képző Intézmény részéről szerződésszegésnek minősül a 3.2.1. pontban

foglaltak be nem tartása. Képző Intézmény részéről történő szerződésszegés
esetén Résztvevő követelheti a jogos kárát.

6.3.

Résztvevő részéről szerződésszegésnek minősül ha:

•

a hiányzásai meghaladják a jelen Szerződésben meghatározott mértéket,

•

magatartásával akadályozza az oktatás menetét,

•

az őt terhelő pénzügyi kötelezettségének nem tesz eleget.

6.4.

Résztvevő részéről történő szerződésszegés esetében Résztvevő Képző

Intézménnyel szemben semmiféle anyagi igényt nem támaszthat.
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6.5.

Ha Résztvevő önhibáján kívül nem tud a Képzési kötelezettségeinek eleget

tenni, úgy a szerződő felek közötti anyagi ügyek rendezése külön megállapodás
tárgyát képezi.

6.6.

A

Képző

Intézmény

a

tevékenysége

folytatásának

megtiltásával

összefüggésben keletkezett, Résztvevőt ért kár megtérítésére köteles.

6.7.

Amennyiben a képzés a Képző Intézmény akadályoztatása miatt nem

kezdődik el, úgy az esetleges előre befizetett részvételi díj a Résztvevőnek
maradéktalanul visszajár.

6.8.

Amennyiben a Képzés a Képző Intézmény valamilyen akadályoztatása miatt

nem zajlik le maradéktalanul, úgy a részvételi díj az elmaradt napok arányában,
időarányos része Résztvevőnek visszajár.

7.

Vegyes rendelkezések

7.1.

A Felek jelen Szerződést csak közös megegyezés keretében, írásban

módosíthatják.

7.2.

Felek

egymással
megfelelően

tudomásul veszik,
kölcsönösen

hogy

jelen

jóhiszeműen

együttműködni,

amelynek

és

Szerződés
a

során

keretében

tisztesség
a

kötelesek

követelményeinek

teljesítéshez

szükséges

valamennyi információt folyamatosan egymás rendelkezésére kötelesek bocsátani.
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7.3.

A Résztvevő se közvetlenül se közvetve nem ruházhatja át jelen Szerződés

szerinti jogát és kötelezettségét, a Képzés elvégzésére kizárólag ő jogosult.

7.4.

Ha bármely fél mentesíti a másik felet annak jelen szerződés szerinti

kötelezettségeinek megszegése miatti jogkövetkezmények alól, az nem tekintendő
mentesítésnek az ugyanazon vagy másik kötelezettség jövőbeni megszegése
esetén.

7.5.
érinti

Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem
a

szerződés

többi

részének

érvényességét,

és

a

felek

jogait

és

kötelezettségeit úgy kell értelmezni és érvényesíteni, mintha a szerződés az
érvénytelen részt nem is tartalmazta volna.

7.6.

A Felek közötti teljes megegyezést és megállapodást az itt rögzítettek tárgya

tekintetében a jelen okirat tartalmazza. Valamennyi korábbi megállapodás,
megegyezés,

szerződés,

szavatosságvállalás

és

kijelentés,

amely

a

jelen

Szerződésnek részét nem képezi, hatályát veszti.

7.7.

A Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodással kapcsolatos vitás

ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben a vitás kérdést nem sikerül
a vita vagy követelés kezdetétől számított harminc (30) napon belül rendezni, a
Felek alárendelik magukat Magyarország bíróságai joghatóságának.

7.8.

A Felek kijelentik, hogy nem kötöttek, illetőleg nem kötnek a jövőben sem

olyan Szerződést, amely a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítését
korlátozná, csorbítaná vagy akadályozná.

7.9.
foglalt

Felek kölcsönösen szavatolják egymás felé, hogy a jelen Szerződésben
valamennyi

kötelezettségüket

jóhiszeműen,

a

Szerződésben

foglalt

9

feltételek és rendelkezések szigorú betartásával teljesítik. A Felek kötelesek
minden

további

olyan

magatartást

kifejteni,

jogcselekményt

elvégezni,

jognyilatkozatot megtenni, illetve magatartástól tartózkodni, vagy ezeket tűrni,
amelyek a Felek jelen Szerződésben foglalt szándékok szerinti célok, ügyletek,
joghatások teljesítéséhez, illetve teljesüléséhez indokoltan szükségesek vagy
kívánatosak, illetve elvárhatóak.

7.10. A jelen Szerződésből eredő jogok és kötelezettségek a szerződő Felekre,
személyi és szervezeti képviselőikre kötelező.

7.11. A jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény
szerződésekre

vonatkozó

általános

rendelkezései,

a

képzésre

vonatkozó

jogszabályok és a kapcsolódó jogszabályok irányadók. A jelen szerződés 2
példányban készült és került aláírásra, amelynek egyik példánya a Képző
Intézménynél, másik példánya Résztvevőnél marad.

Kelt: Budapesten, 2017. év ___________hónap __ napján.

________________________________________
_________________, mint Résztvevő

________________________________________
Képző Intézmény
Testtől Lélekig Alapítvány
Képviseli: Dr. Buda László, az Alapítvány kuratóriumának elnöke
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Mellékletek:

1.

Sz. melléklet: Együttműködési Megállapodás

2.

Sz. melléklet: SDJ Ütemterve

3.

Sz. melléklet: Képzési program

I.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Az Együttműködési Megállapodás egy kétoldalú megállapodás, amit Játékvezető
a Szomatodráma Játékvezető Oklevél megszerzése után írhat alá az alábbi
tartalommal:
A Játékvezetőnek jogosultsága van
v a "Szomatodráma Játékvezető" titulust használni
v saját praxisban ill. ismerősi körben önállóan szomatodrámázni, „A
Gyógyító Játék vezetése” c. kézikönyvben és az EM Játékvezető
kötelezettségei pontjában leírtaknak megfelelően
v az Alapítvány által szervezett programokon, a Szomatodráma Központ
munkatársaival egyeztetve, díjazás fejében, alkalmanként egy szőnyegen
Gyógyító Játékokat vezetni
v szomatodráma programokat nyilvánosan hirdetni
v már végzett Szomatodráma Szakemberek segítségével, több szőnyeges
fél- vagy egynapos, vagy akár több napos szomatodráma programokat
szervezni, azon Játékvezetőként részt venni
v kölcsönös megegyezést követően csatlakozni a Szomatodráma Szakmai
Közösséghez
v kölcsönös megegyezés esetén továbblépni a „Szomatodráma Szakember”
képzésbe
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Amire a Szomatodráma Játékvezető Oklevél nem jogosít fel:
v a Gyógyító Programok (Gyógyító Délután, Gyógyító Nap, Gyógyító
Elvonulás) nevét használni saját szervezésű programokhoz
v a módszerről egyeztetés nélkül bármilyen interjút adni, szakmai anyagot
publikálni
v a módszert tanítani
v több szőnyegen zajló fél napos, egész napos vagy akár több napos
szomatodráma rendezvényt Szomatodráma Szakember jelenléte nélkül
megtartani

A Játékvezető kötelezettségei:
v A www.szomatodrama.hu/etikai_kodex honlapon feltüntetett
Szomatodráma Etikai Kódexben megfogalmazott irányelveknek
megfelelően alkalmazni a módszert.
v A saját szervezésű programok hirdetésénél az alábbiakat figyelembe
venni:
A szomatodráma® egy védjegyoltalom alatt álló szó, melynek egyedülálló
használata csak és kizárólag Dr. Buda László, a Testtől Lélekig Alapítvány
kuratóriumának elnöke engedélyével lehetséges.
o

a "szomatodráma" illetve a "Gyógyító Játék(ok)" kifejezések egymagukban nem
használhatók, minden esetben szükséges hozzátenni egy a Játékvezető által
választott jelzőt, határozószót, stb., annak érdekében, hogy a saját szervezésű
programok egyértelműen megkülönböztethetőek legyenek a Szomatodráma
Központ által szervezett programoktól
pl. „Szomatodráma Gizivel”, „Szomatodráma Kiskunlacházán”, „Lélekmesék –
Szomatodráma Gyógyító Játékok”

o

hirdetésben, legyen az FB, online, papír alapú minden esetben szükséges
megjelölni a www.szomatodrama.hu webcímet, mint forrást

o

a Játékvezető saját honlapján a szomatodráma módszer bemutatását aktiválás
előtt szükséges ellenőriztetni a lentebb megadott módon, illetve szintén szükséges
hivatkozni a módszer webcímre forrás gyanánt: www.szomatodrama.hu/a_modszer

o

a Szomatodráma Szakmai Partner megadott évre szóló logó szabadon használható
a weblapokon, hirdetésekben, amennyiben a Játékvezető csatlakozik a
Szomatodráma Szakmai Közösséghez
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v Előzetesen egyeztetni a Szomatodráma Központ munkatársaival bármilyen
írásos vagy szóbeli megjelenésnél, ahol a módszerre és/vagy dr. Buda
Lászlóra hivatkozik a Játékvezető,. (A honlap/FB/hirdetési szöveg
aktiválása előtt az info@szomatodrama.hu e-mail címre elküldve a
Játékvezető által összekészített anyagot.)

II.

AZ SDJ6 KÉPZÉS ÜTEMTERVE

Csoportban eltöltött képzési napok:

2017. február 25.
2017. április 29.
2017. június 24.
2017. augusztus 26.

III.

KÉPZÉSI PROGRAM

a)

Elméleti képzés felépítése

A 4 csoportnap alatt a képzésben résztvevők a Szomatodráma Gyógyító Játék
vezetésével ismerkednek.
Délelőttönként dr. Buda László: „A Gyógyító Játék vezetése” című kézikönyvében
megfogalmazott témák szerint, az eddigi játékvezetői tapasztalatokkal kiegészített
elméleti blokkok

kerülnek

megtartásra. (Játékvezetői attitűd, kapcsolat a

Főszereplővel, a Szerepek kiválasztása, a Játék elindítása, a Játékot támogató
technikák – „Tálca módszer”, tükrözések használata – a Játék lezárása). Az
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elméleti blokkok mellett páros, kis csoportos gyakorlatok képezik még a délelőtt
tematikáját. Délutánonként Gyógyító Játékok vezetése, Játékvezetői nézőpontból
történő átbeszélése kerül a fókuszba.
b)

Gyakorlati képzés részletes ismertetése

Az 50 órás szupervíziós képzés olyan szupervíziós napokat foglal magában, ahol
SDJ képzősök egymásnak vezetnek Gyógyító Játékokat, majd ezeket a Játékokat
a szupervizorokkal a Játékvezetés szempontjából átbeszélik, a Játékban adódó
egyes lehetőségeket kifejtik, együtt tanulnak egy-egy Játékban Dr. Buda László „A
Gyógyító Játék vezetése” című kézikönyve alapján.
A 20 órás Gyógyító Programon való részvétel segítőként azokon a programokon
való részvétel, amiket a Szomatodráma Központ a www.szomatodrama.hu
honlapon meghirdet. Ezekre a jelentkezéseket az úgynevezett SDX, belső
internetes oldalon tudják az SDJ képzősök a Szomatodráma Központ felé
továbbítani.
c)

Vizsga

A vizsgára bocsájtás a fent leírt elméleti és gyakorlati óraszámok megléte, és az
úgynevezett Játékvezetői Záródolgozat beadása és elfogadása után lehetséges. A
Záródolgozat egy kb. 10 oldalas (12-es betűtípus, maximum másfeles sorköz)
személyes leírás a Résztvevő játékvezetői tapasztalatairól általánosan vagy egy
adott

témakört

górcső

alá

véve.

Ennek

a

dolgozatnak

a

beküldése

az

info@szomatodrama.hu e-mail címre történik.
A Záródolgozat elfogadása után Résztvevő az SDX belső internetes oldalon
keresztül jelentkezik egy megadott vizsganapra, ahol egy bemutató játékot vezet
2 vizsgáztató előtt. A bemutató játék 1 Főszereplőből és 3 szereplőből álló 45
perces játékvezetés. A vizsgáztatók a hivatalos „vizsgalap” alapján értékelik a
Játékvezetőt, adnak visszajelzést és a nap végén kihirdetik az eredményt.
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