ΕΠΙΠΕΔΟ 1/ WSET Level 1 Award in Wines
Τμήμα Πελοποννήσου, Νοέμβριος 2018
Στις 22 & 23 Νοεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί στη Καλαμάτα εντατικό τμήμα του Επιπέδου
1/ WSET Level 1 Award in Wines στο ξενοδοχείο: Elite City Resort (Ναυαρίνου 2, 24100
Καλαμάτα, τηλ. 2721-022434) με τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες διδασκαλίας:


Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018

13:00 – 18:00

(5ωρη διδασκαλία)



Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018

11:00 – 16:00

(5ωρη διδασκαλία)



Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018

Εξετάσεις 12:00 – 15:00

Η παρουσία των σπουδαστών είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού
προγράμματος. Δεν επιτρέπεται καμία απουσία. Σύνολο Ωρών Προγράμματος: 13 ώρες.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
Οι εξετάσεις είναι υποχρεωτικές. Εάν κάποιος δεν εξεταστεί στην καθορισμένη ημερομηνία και
ώρα θα μπορεί, εφόσον ο ίδιος το δηλώσει, να επανεξεταστεί στην επόμενη δυνατή εξέταση του
Επιπέδου 1 με κόστος επανεξέτασης (non-show re-sit exam): €49,00.
Εάν κάποιος αποτύχει στις εξετάσεις του θα μπορεί, εφόσον ο ίδιος το δηλώσει, να επανεξεταστεί
στην επόμενη δυνατή εξέταση του Επιπέδου 1 με κόστος επανεξέτασης (re-sit exam): €95,00.
Εγγραφή στο Επίπεδο 2/ WSET Level 2 Award προϋποθέτει επιτυχία στις εξετάσεις του WSET Level
1 Award/ Επίπεδο 1.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥ WSET LEVEL 1 AWARD ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ:
Το W.S.P.C., αμέσως μετά την παραλαβή των Awards των σπουδαστών από τη μητρική εταιρία της
Αγγλίας (WSET London), τα αποστέλλει αμέσως στους επιτυχόντες του Επιπέδου 1 πάντα με
χρέωση παραλήπτη. Προσοχή: Οι «χρεώσεις παραλήπτη» στην αποστολή των πρωτότυπων
Πτυχίων εφαρμόζονται, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα επίσημα έγγραφα θα φτάσουν στα
χέρια των δικαιούχων τους, μιας και οι ίδιοι θα είναι υπεύθυνοι για την παραλαβή τους.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Ημερομηνίες Εγγραφών: μέχρι 12 Νοεμβρίου 2018
Το W.S.P.C. διατηρεί το δικαίωμα να «κλείσει» το τμήμα πριν τη λήξη εγγραφών σε περίπτωση
πληρότητας του τμήματος.

Οι εγγραφές γίνονται τηλεφωνικά (210 98 82 540 & 544), ή/ και μέσω e-mail: education@wspc.gr . Τα
δίδακτρα, προκαταβάλλονται κατά την διαδικασία της εγγραφής προκειμένου να διασφαλιστεί η
εγκυρότητα αυτής.
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.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Τελική Αξία Διδάκτρων WSET Level 1 Award in Wines: €424,00
Στις χρεώσεις μας δεν υπάρχει ΦΠΑ διότι το W.S.P.C. είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτικός Φορέας
από το Υπουργείο Παιδείας.
Σε περίπτωση συμμετοχής στο τμήμα, τα δίδακτρα ισχύουν για την εγγραφή του υποψήφιου
σπουδαστή ΜΟΝΟ για το εκάστοτε τμήμα. Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται και δεν δύναται να
ισχύσουν για τη συμμετοχή του υποψήφιου σπουδαστή σε επόμενα αντίστοιχα τμήματα.

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ


Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:
Alpha Bank, αρ. Λογ.:1180 0233 0000 482 (W.S.P.C. Ε.Π.Ε).
Τράπεζα Πειραιώς, αρ. Λογ.: 6727-11 3141-025 (Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών).
Eurobank, αρ. Λογ.: 0026.0019.54.0201143015 (Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Επαγγ. Κέντρο).



Μέσω Web – Banking:
Alpha Bank, IBAN: GR33 0140 1180 1180 0233 0000 482 (W.S.P.C. Ε.Π.Ε).
Τράπεζα Πειραιώς, IBAN: GR73 0171 7270 0067 2711 3141 025 (Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών).
Eurobank, IBAN: GR06 0260 0190 0005 4020 1143 015 (Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Επαγγ. Κέντρο).



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
Operations Director W.S.P.C. The Place to Study Wine
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