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У С Л О В И Я  

за участие и провеждане на ОТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ  

от програмата на Apeiron Academy, акредитиран център на Chartered 

Institute of Public Relations (CIPR) 

 
Обща информация за обученията на Apeiron Academy: 

 
� Apeiron Academy е програма от обучения на Apeiron Communication, в рамките на която 

се провеждат 3 различни формата на обучения. 
  
 

� ОТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ: Програмата, лeктора и датите на тези обучения се 
обявяват предварително и те са отворени за регистрация на желаещите за участие 
в тях. Повече за условията на провеждане на отворените обучения ще намерите 
по-долу. 

 
� Регистрация: Участието в обучение на Apeiron Academy изисква предварителна 

регистрация, не по-късно от 5 дни преди обявената дата на обучението. 
 
� Място на провеждане: Всички трейнинги се провеждат в учебната зала на Apeiron 

Academy на улица „Искър” 54 в гр. София, освен ако няма друга публикувана 
информация на уеб сайта на Apeiron Communication или не сте получили известие за 
промени от член на екипа на Apeiron Communication. 

 
� Такса участие: В таксата на едно целодневно обучение са включени: материали за 

участниците, кафе паузи и обяд. Има условия за вегетарианско меню. 
 
 

⇒ Как можете да се регистрирате? 
 

Стъпка 1: Попълнете онлайн формата за записване - 
http://apeironcommunication.com/downloads/Enroll_Trainings.doc, 
Стъпка 2: Изпратете я на e-mail apeiron@apeironcommunication.com 
Стъпка 3: Получавате потвърждение на заявката ви. В случай, че не получите такава в 
рамките на 24 часа след изпращане на форма за записване, моля свържете се с Kоординатор 
проекти, на телефон 02/8117 855 или на apeiron@apeironcommunication.com, за да проверите 
дали тя е пристигнала.  

 

⇒ Условия за предоставяне на услугите: 
 

� Заплащане: Освен ако не са направени други уговорки, заплащането на трейнингите 
следва да става по банков път след подадена регистрация за участие не по-късно от 3 
дни преди провеждането на обучението, за което сте регистрирани. 

 
� Плащания се приемат само по банков път, в полза на 

АПЕЙРОН КОМЮНИКЕЙШЪН ЕООД 
IBAN: BG88 PRCB 9230 1011 1979 11 
BIC: PRCB BGSF 
Банка: ПроКредит Банк, клон Дондуков 
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� Информация относно графика и програмата на тренингите се изпраща на участниците 

в него в конкретното обучение 2 или 3 дни преди датата на провеждането му. 
� Apeiron Academy не поема отговорност за изплащането на транспортни разходи, както 

и такива по настаняване за участници.  
� Записване за даден тренинг може да стане и след официалното затваряне на 

регистрацията за него, но само при налични свободни места.  
 

⇒ Условия при отказ участие или промяна на дата на 
обучение 

 
� Apeiron Academy си запазва правото на промени в графика на обученията, като за това 

уведомява своевременно участниците.  
� Apeiron Academy си запазва правото да отмени даден тренинг в рамките на до три 

календарни дни преди датата на обучението и да насрочи нова дата или да възстанови 
цялата сума от таксата на заплатилите участници по тяхно желание. 

� Apeiron Academy дава възможност на всеки участник да намери заместник за участие в 
обучение, в случай, че регистрираният е възпрепятстван, но като информира 
предварително за промяната организатора на обучението. 

� Финансови санкции при отказване от курс са както следва според предварителното 
известие: 
� В случай на писмен отказ до 5 и повече работни дни преди датата на обучението - 

100% възстановяване на таксата за участие. 
� При отказ от участие от 3 до 5 дни преди датата на провеждането му – 50% 

възстановяване на таксата за участие. 
� При отказ от участие в последните 2 дни, предшестващи датата на провеждането 

му - платената таксата за участие не се възстановява. 
 

⇒ Специални условия за участие и отстъпки 
 

� Apeiron Academy следва политика да предоставя специални условия за участие в 
следните случаи: 
� При регистрация за участие в три или повече обучения за една учебна година. 
� При регистрация на повече от трима участници от една фирма/ организация. 
 

� В случай, че планираните от вас обучения отговарят на тези условия, моля свържете 
се с нас, за да получите повече информация и да Ви изготвим индивидуална оферта. 

 

⇒ Допълнителна информация за Apeiron Academy: 
 

� Ще се радваме да бъдем полезни с допълнителна информация по всеки един аспект от 
работата на Apeiron Academy: учебна програма, условия за участие, семинарна и 
конферентна програма, бъдещи прояви на Академията.  

 
� Не се колебайте да отправяте вашите въпроси на e-mail: 

apeiron@apeironcommunication.com или да се свържете с нас на телефон (02) 8117 855 
или като изпратите факс на: (02) 8117 866. 

 
� Вашите писма можете да изпращате и на пощенски адрес: 

Apeiron Communication 
Ул. „Искър” 54 
София 1000 

 
Очакваме ви и ви благодарим за интереса към Apeiron Academy ☺☺☺☺ 


