Ohjeet valmennuskursseille ilmoittautumiseen

Ilmoittautuminen avataan 24.11. klo 12:00. Alla kuvatulle ilmoittautumissivulle
pääset osoitteella pykalareg.fi.cloudplatform.fi/orders/new-registration.

Huomaathan, että aikaa lomakkeen täyttämiseen on 15 minuuttia. Tämän jälkeen
lomake sulkeutuu, ja menetät paikkasi jonossa. Lomakkeen täyttämisessä ei tarvitse
kiirehtiä, sillä kurssipaikat jaetaan lomakkeen avattuasi annetun järjestysnumeron ja
kurssitoiveiden mukaisesti.
Mikäli sama henkilö ilmoittautuu valmennuskursseille samanaikaisesti usealla
laitteella, pidätämme oikeuden ilmoittautumisten hylkäämiseen.

Ilmoittautumisen jälkeen saat tilausvahvistuksen liitteenä laskun. Maksua ei siis
tarvitse suorittaa heti ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautumalla hyväksyt yleiset sopimusehtomme ja sivuston käyttöehdot.
Ehtoihin on mahdollista tutustua ilmoittautumisen yhteydessä tai etukäteen
kotisivuillamme pykalanvalmennuskurssit.fi.

Kysymyksiin vastaamme sähköpostitse osoitteessa valmennuskurssit@pykala.fi,
sekä puhelimitse numerosta 045 238 1938. Puhelinpäivystyksemme on avoinna
tiistaisin kello 9:00-13:00, keskiviikkoisin kello 14:00-18:00 sekä perjantaisin kello
14:00-18:00.

Ensimmäisenä lomakkeeseen täytetään yhteystietosi. Lomakkeeseen kirjattavat
yhteystiedot ovat:

- Nimi
- Syntymäaika
- Postiosoite
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
Saat tiedon vahvistetusta kurssipaikasta sähköpostiisi, joten varmistathan, että
sähköpostiosoitteesi on kirjoitettu oikein.

Lomakkeen lopussa pääset valitsemaan toivomasi kurssit seuraavasta näkymästä:

Mikäli haluat osallistua pääkurssille, kuten teho, pienryhmä tai Lahti, valitse
mieleisesti kurssit ja ryhmät toivejärjestykseen. Lisäkursseissa voit valita
lisäpalveluja kurssiisi, kuten kuvassa olevan Pänttää § -sovelluksen.

Muista huomioida, että kurssipaketteihimme kuuluu myös lisäkursseina
myytävää sisältöä - esimerkiksi teho -kursseihimme kuuluu Pänttää § -sovellus,
joten sitä ei tule erikseen valita. Osa lisäkursseistamme, kuten Pänttää § -sovellus
on myös mahdollista ostaa läpi kevään.

Tallennettuasi tilauksesi, lähetämme sinulle ilmoittamaasi sähköpostiin
tervetulotoivotuksen kursseillemme, yleiset sopimusehtomme sekä laskun. Laskun
erittelystä näette, mille toivomistanne kursseista olette päässeet, sekä mahdolliset
varasijat.

Kurssipakettimme on mahdollista maksaa myös osissa, jolloin ensimmäinen erä
(33%) erääntyy 14 vuorokauden kuluessa ja loppumaksu (67%) 28 vuorokauden
kuluessa ilmoittautumisesta.
Mikäli haluat jakaa loppumaksun pienempiin osiin, olethan yhteydessä
kurssipäälliköihin osoitteessa valmennuskurssit@pykala.fi mahdollisimman pian
ilmoittautumisen jälkeen.

Seuraavan sivun laskujen ruutukaappaukset ovat vain havainnollistavia.
Ajankohtaiset hinta- ja muut tiedot löydät nettisivuiltamme. Mahdollisista
muutoksista ilmoittautumisen ohjeisiin ilmoitetaan nettisivuillamme
pykälänvalmennuskurssit.fi.

Esimerkissä hakija on päässyt ensimmäisenä toiveena olleelle Teho 1 -kurssille, jolloin
jälkimmäisiä toiveita ei ole otettu huomioon. Henkilöllä on vahvistettu paikka Teho 1 kurssilla.

Toisessa esimerkissä hakija ei ole ehtinyt ensimmäisenä toiveena olleelle Teho 1 -kurssille,
mutta on mahtunut toisena toiveena olleelle Teho 2 -kurssille. Henkilöllä on vahvistettu
paikka Teho 2 -kurssilla, sekä varasija Teho 1 -kurssille mahdollisten peruutusten
varalta. Jos Teho 1 -kurssilta vapautuu paikka, saa hakija valita kummalle kurssille haluaa
osallistua.

