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evidenční číslo přihlášky _______________________ 

 

Z ÁVAZN Á PŘIHLÁ ŠKA DO JA Z YK OVÉHO K URZ U  
Š K O L N Í  R O K  2 0 2 1  /  2 0 2 2 

 

Požadujete-li fakturu, vyplňte prosím následující údaje: 

název firmy ________________________________________________________     IČ ___________________________ 

fakturační adresa ___________________________________________________   DIČ ___________________________ 

 
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO JAZYKOVÉ KURZY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

 

ORGANIZACE KURZŮ 
Jazykové kurzy budou organizovány v období 9/2021 – 6/2022 v rozsahu 35 lekcí, každá lekce v délce 90 min, tzn. 70 běžných 

vyučovacích hodin. Výuka je zajištěna kvalifikovaným a zkušeným lektorem a probíhá ve skupině max. 10 posluchačů v jazykových 

učebnách na adrese Vsetín, Dolní náměstí 309 v době stanovené rozvrhem výuky. Posluchači jsou do kurzů a skupin zařazeni na 

základě zájmu, zjištěné úrovně jazykových znalostí a na základě úspěšné registrace do kurzu (odevzdaná závazná přihláška a včas 

uhrazené kurzovné). V případě vynuceného přerušení výuky (např. z důvodu vládního nařízení) se jazyková škola zavazuje v rámci 

zachování kontinuity a kvality výuky obnovit výuku on-line způsobem do okamžiku rozvolnění opatření. 
 

ÚHRADA KURZOVNÉHO 

Platby lze provést hotově nebo bankovním převodem podle informací na vyplněné závazné přihlášce. Podpisem závazné přihlášky 

a uhrazením zálohy 500 Kč proběhne registrace do kurzu. Registrací závazné přihlášky vzniká povinnost doplatit částku do celkové 

ceny kurzu 6200 Kč nejpozději do 31.8.2021, u přihlášek podaných po 31.8.2021 do 5 dnů. Po tomto termínu se nedoplacená 

přihláška stává neplatnou a rezervované místo může být obsazeno jiným posluchačem. V případě úhrady celé částky hotově do 

30.6.2021 vzniká nárok na slevu za včasnou platbu – 5800 Kč. Zruší-li účastník kurzu účast před zahájením kurzu či nedoplatí-li 

kurzovné po registraci, je účtován storno poplatek ve výši 500 Kč. V případě pozdního nástupu nebo předčasného ukončení kurzu 

účastníkem nevzniká nárok na vrácení kurzovného. Výjimkou je předčasné ukončení kurzu, kdy při zajištění náhradníka dojde 

k vrácení 75  zbývající částky na základě písemné žádosti. V případě nedostatečného počtu zájemců před zahájením kurzu může 

dojít ke zrušení příslušného kurzu. V tomto případě je celková uhrazená částka vrácena zpět nebo může být posluchač již bezplatně 

zaregistrován do jiného kurzu. 
 

Nedílnou součástí všeobecných podmínek jsou také Zásady ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů. 
Naše kurzy jsou navrženy jako přípravné kurzy pro vykonání standardizovaných jazykových zkoušek uznaných MŠMT. 

 

jméno a adresa ________________________________________________________________________________ 

mobil _____________________________ email ________________________________________________ 

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se Všeobecnými podmínkami uvedenými níže a závazně objednávám níže specifikovaný jazykový kurz.  

datum ____________________________  podpis účastníka kurzu __________________________________ 

 

datum _________  podpis účastníka kurzu ____________ 

INFORMACE O REGISTRACI, KURZU A PLATBĚ: 

Potvrzuji, že proběhla úspěšná registrace do jazykového kurzu s kódem ___________________________________. 

Tento kurz zahajuje první lekci dne _________________________________ v ________________________ hodin. 

Částka zaplacená při registraci ___________________________, zbývá doplatit ____________________________.  

dne ___________________________    podpis ______________________________________________ 

Platba bankovním převodem: č. ú. 2801787121/2010, variabilní symbol = evidenční číslo přihlášky (viz výše) 

 

 

 


