W.S.P.C. WINTER School
WSET ΕΠΙΠΕΔΑ 1 & 2, Νοέμβριος 2017 – Ιανουάριος 2018
Το εκπαιδευτικό σχήμα W.S.P.C. WINTER SCHOOL δίνει τη δυνατότητα στους νέους
σπουδαστές μας να ολοκληρώσουν σύντομα και σαφώς πιο οικονομικά τα παρακάτω Επίπεδα
Σπουδών (Level 1 & Level 2 Awards) μέσα σε 7 συνεχόμενες ημέρες. Απευθύνεται σε εκείνους
που επιθυμούν να εισχωρήσουν άμεσα στον χώρο του κρασιού, όπως επίσης, και στους
επαγγελματίες που στοχεύουν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ακριβώς την περίοδο που δεν
εργάζονται σε ρυθμούς "σεζόν", να ολοκληρώσουν τους τρεις πρώτους τίτλους σπουδών του
WSET London.
Το εκπαιδευτικό σχήμα που προτείνουμε είναι εξαιρετικά ευέλικτο γιατί δεν είναι υποχρεωτικό
για κάποιον σπουδαστή να εγγραφεί και στα τρία Επίπεδα Σπουδών μαζί. Ανάλογα με το ποιο ή
ποια Επίπεδα Σπουδών έχει ήδη ολοκληρώσει κάποιος σπουδαστής, μπορεί να εγγραφεί μόνο
στο αμέσως επόμενο ή στα αμέσως επόμενα Επίπεδα.
Επίπεδο 1/ WSET Level 1 Award in Wines
Δίδακτρα μεμονωμένης εγγραφής: €369,00
Διεξαγωγή
Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017. Ωράριο 12:00 – 17:00 &
Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017. Ωράριο 12:00 – 17:00.
Εξετάσεις Επιπέδου 1/ WSET Level 1 Award in Wines: Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017.
Επίπεδο 2/ WSET Level 2 Award in Wines
Δίδακτρα μεμονωμένης εγγραφής: €745,00
Διεξαγωγή:
Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017. Ωράριο 17:30 – 22:00
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017. Ωράριο 17:30 – 22:00
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017. Ωράριο 17:30 – 22:00
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017. Ωράριο 17:30 – 22:00 &
Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017. Ωράριο 17:30 – 22:00
Εξετάσεις Επιπέδου 2/ WSET Level 2 Award in Wines: Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017.
Η περίοδος εγγραφών θα διαρκέσει από τώρα έως τις 03 Νοεμβρίου 2017.
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να σας βοηθήσουμε στην επιλογή
του ατομικού σας σχήματος σπουδών.
Το W.S.P.C. διατηρεί το δικαίωμα να «κλείσει» τα τμήματα πριν την αναγραφόμενη
ημερομηνία λήξης εγγραφών σε περίπτωση πληρότητας των τμημάτων.
Οι εγγραφές γίνονται τηλεφωνικά (210 98 82 540 & 544), μέσω φαξ (210 98 82 482), ή/ και
μέσω e-mail: education@wspc.gr . Τα δίδακτρα, προκαταβάλλονται κατά την διαδικασία της
εγγραφής προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα αυτής.

Σε περίπτωση συμμετοχής στο/α τμήμα/τα, τα δίδακτρα ισχύουν για την εγγραφή του
υποψήφιου σπουδαστή ΜΟΝΟ για το/α εκάστοτε τμήμα/τα. Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται
και δεν δύναται να ισχύσουν για τη συμμετοχή του υποψήφιου σπουδαστή σε επόμενα
αντίστοιχα τμήματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά το πέρας της προθεσμίας εγγραφών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία
άλλη εγγραφή (no late registration). Σε περίπτωση που προκύψει καθυστερημένη εγγραφή, ο
σπουδαστής θα πρέπει να γνωρίζει πως θα επιβαρυνθεί με χρέωση €50,00 + Φ.Π.Α.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ/ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΣΧΗΜΑ 1: Όποιος σπουδαστής επιλέξει να φοιτήσει μόνο σε ένα Επίπεδο σπουδών, τότε τα
δίδακτρα είναι αυτά που αναφέρονται παραπάνω ως ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ τιμές σε κάθε
εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
ΣΧΗΜΑ 2: Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής επιλέξει να φοιτήσει στα Επίπεδα 1 και 2
συνεχόμενα, τότε τα δίδακτρα διαμορφώνονται ως εξής: Σε αυτή την περίπτωση ο
σπουδαστής καλείται να καταβάλει €998,60 αντί για 1.114,00 ευρώ (συνολικό όφελος
€115,40).
Στις χρεώσεις μας δεν υπάρχει ΦΠΑ διότι το W.S.P.C. είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτικός
Φορέας από το Υπουργείο Παιδείας. Στα δίδακτρα του κάθε επιπέδου περιλαμβάνονται: η
διδασκαλία, η εγγραφή με το WSET London, τα βιβλία και τα εξέταστρα.
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ


Μετρητά στην έδρα του οργανισμού μας,



Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:
1) Απευθείας στην Alpha Bank, αρ. Λογ.:1180 0233 0000 482 (W.S.P.C. Ε.Π.Ε).
2) Απευθείας στην Τράπεζα Πειραιώς, αρ. Λογ.: 6727-11 3141-025
(W.S Επαγγελματικοί Σύμβουλοι Οίνου).



Μέσω Web – Banking:
1) Alpha Bank, IBAN: GR33 0140 1180 1180 0233 0000 482 (W.S.P.C. Ε.Π.Ε).
2) Τράπεζα Πειραιώς, IBAN: GR73 0171 7270 0067 2711 3141 025
(W.S Επαγγελματικοί Σύμβουλοι Οίνου).



Πιστωτική κάρτα: Visa & MasterCard μέσω e-shop: http://wspc.gr/eshop/lessons

Στις καταθέσεις είναι απαραίτητη η αναγραφή του ονόματος του σπουδαστή. Εάν πρόκειται
για εταιρική δαπάνη είναι απαραίτητη η αναγραφή της επωνυμίας της εταιρίας.
Οι εταιρίες που επιθυμούν την ομαδική κατάρτιση στελεχών τους παρακαλούνται
να επικοινωνήσουν εγκαίρως με την κα. Χρυσαφίνα Σιδέρη.
Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών του WSET LONDON μπορείτε
να επισκεφτείτε το site της σχολής μας www.wspc.gr.
Με εκτίμηση,
Σιδέρη Χρυσαφίνα
Students & Awards Coordinator W.S.P.C. The Place to Study Wine
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