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Хайкад Инфотех Академия- Условия за провеждане на обучения 
 

1. Записване за обучения  

Записването за обучение става след попълване на онлайн формуляр от страницата на Хайкад Инфотех. 

Записването за обучението се удостоверява с автоматичен емайл- потвърждение. Обученията и 

графика за тяхното провеждане се обявяват на интернет страницата на фирма Хайкад Инфотех.  

2. Регистрация за обучение  

Записването за обучението не е предпоставка за регистрация за участие в обучението. 

За да бъде направена регистрация за обучението е необходимо да се направи банков превод на 

стойност 50 лв. от общата сума на курса. Сумата следва да постъпи по банковите сметки на Хайкад 

Инфотех ООД най-късно 7 дена преди датата на започване на обучението. В случай на отказ от 

обучение преведената сума не се възстановява на наредителя. 

3. Провеждане на обученията  

След получаване на регистрацията за обучение, сътрудник на Хайкад Инфотех  се свързва с 

регистриралия се участник за уточнение на подробностите относно обучението.  

4. Издаване на сертификати за завършено обучение  

След приключване на обучението участниците получават задачи от лектора свързани с преподадения 

материал. В рамките на 3 седмици участниците трябва да изпратят по ел. поща снимков материал или 

моделите разработени от тях на лектора провел обучението. След оценка на лектора участника 

получава сертификат за успешно завършено обучение.  

5. Непровеждане на обучението по вина на Хайкад Инфотех Академия 

В случай на възникване на невъзможност за изпълнение на своите задължения Хайкад Инфотех 

Академия незабавно ще информира регистриралите се за участие. След уточнение записаните ще 

бъдат безплатно прехвърление за друга дата или ще бъде върната заплатената регистрационна такса.  

6. Заплащане  

Сумата за обучението след приспадането на първоначалния превод от 50 лв. се заплаща в деня на 

завършване на курса. Сумата може да бъде платена по-рано, но не може да бъде платена по-късно от 

3 работни дни след приключване на обучението. Разплащанията между страните могат да бъдат 

направени в брой и по банков път. 

7. Сертификати 

Сертификати за успешно преминато обучение се издават само на курсисти, които са минали успешно 

поставеното от лектора задание в края на обучението и са заплатили пълната стойност на курса. 


