
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
do jazykového kurzu ve školním roce 2015/2016

 Jsem  nový student  pokračující student

Přihlašuji se závazně do jazykového kurzu:

Kurzovné – poplatek za výuku lze hradit hotově nebo bankovním převodem (účet č. 7200004737/8040). V případě bankovního 
převodu kontaktujte, prosím, recepci školy, která Vám sdělí Váš variabilní symbol.

V případě odhlášení z kurzu se zavazuji zaplatit tyto stornovací poplatky:
 – 1 550 Kč při odhlášení nejpozději 1 pracovní den před zahájením kurzu
 – plnou cenu při odhlášení v den zahájení a po začátku kurzu

Podmínky výuky:
1)  Zimní semestr začíná 21. 9. 2015 a končí 5. 2. 2016, letní semestr začíná 16. 2. 2016 a končí 17. 6. 2016. Výuka v každém semestru trvá  

18 vyučovacích týdnů. Výuka se nekoná ve dnech státních svátků. Ve skupině je max. 8 studentů.
2) Neodučené hodiny budou po dohodě s lektorem nahrazeny v nejbližším možném termínu.
3) Při splnění pravidelné docházky do kurzu (nejméně 70 %) mohou studenti obdržet certifikát JŠ Polyglot.
4)  V případě absence studenta nevzniká nárok na náhradu či kompenzaci. Pokud se nedostaví žádný ze studentů bez předchozí domluvy, 

neuskutečněná hodna nebude nahrazena.
5)  Jazyková škola má právo kurz neotevřít, zkrátit nebo žádat doplatek jestliže nejsou přihlášeni alespoň 3 studenti. V takovém případě  

je nabídnuta možnost zapsání do podobného kurzu nebo vrácení kurzovného v plné výši.
6)  Nenastoupí-li student do 14 dnů po zahájení kurzu, nebo nenavštěvuje-li kurz během semestru po dobu 3 týdnů a osobně se neomluví, 

vyhrazuje si škola právo obsadit místo v kurzu jiným zájemcem.
7)  Ze závažných (zdravotních) důvodů je možno po dohodě s vedením školy zrušit závaznou přihlášku bez stornovacích poplatků.  

Již zaplacená částka bude převedena na následující pololetí.
8)  Student souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely, které souvisí s předmětem smlouvy. Jazyková škola se zavazuje nakládat 

s poskytnutými osobními údaji studenta v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Podepsáním této přihlášky udělil student souhlas s podmínkami výuky
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