RNDr. Ingrid Guľášová – EDUKO, Bottova1167/8, 905 01 Senica
mobil: +421 903 808 633
e-mail: edukojs@gmail.com
ZÁVAZNÁ PRIHLÁŠKA DO KURZU ANGLICKÉHO JAZYKA
Meno a priezvisko......................................................................................................................................................................................
Dát.narod(DDMMRRRR)..........................................................................................................................................................................
Bydlisko/ telefón........................................................................................................................................................................................

Kurz anglického jazyka úroveň..............................................................................................................................
Termín výučby ............................................počet vyučovacích hodín....................dlžka vyučovacej hodiny..............
Počet účastníkov kurzu v skupine...........................
V dni..........................................................................................od ...............................do..........................hod.
Kurz bude vyučovaný z učebníc.............................................................................................................................
ktoré si účastník kurzu vopred zakúpi a tieto nie sú súčasťou kurzovného. Kurzovné(poplatok za kurz)vo
výške..........................za................................minútovú hodinu, je splatný zálohovo vopred a to do termínu zahájenia
kurzu vo výške............................. za .......................vyučovacích hodín.
Skrátené obchodné podmienky:
V prípade odstúpenia z kurzu v jeho priebehu sa nespotrebované kurzovné nevracia.
V prípade zrušenia kurzu zo strany poskytovateľa má účastník nárok na vrátenie pomernej čiastky kurzovného
zodpovedajúceho nedodaným službám.
Neuskutočnená výučba:V prípade absencie lektora zaistí dodávateľ zodpovedajúcu náhradu; ak to nie je možné, výučba
sa v danom termíne nekoná a dodávateľ o tejto skutočnosti v najkratšom možnom termíne upovedomí študentov.
Neuskutočnená výučba bude nahradená v najbližšom možnom termíne na základe dohody účastníka/kov kurzu s
lektorom tak, aby bol v každom prípade dodaný dohodnutý počet vyučovacích hodín.
Absencia vo výučbe: Ak nie je niektorý z účastníkov kurzu na výučbe prítomný, a to z akéhokoľvek dôvodu, nevzniká
mu tým nárok na žiadne finančné kompenzácie. Ak sa nedostaví bez predchádzajúcej dohody s vyučujúcim ani jeden z
účastníkov kurzu, a to ani po uplynutí 15-tich minút od riadneho termínu začatia výučby, výučba sa v danom termíne
nekoná. Náhradný termín konania výučby sa v takomto prípade nedojenáva.
Cena kurzu: Cena kurzu je vopred stanovená.V cene sú zahrnuté výuka a doplnkové materiály používané vo výučbe, nie
však základné používané učebnice. O cene kurzu je každý účastník informovaný pred uzatvorením akéhokoľvek
zmluvného vzťahu.
Spôsob úhrady: Platby je možné zrealizovať v hotovosti priamo v kancelárii školy alebo prevodom na bankový účet
školy: Banka dodávateľa: TATRABANKA SENICA, číslo účtu: 292 587 2969/ 1100
V prípade platby bankovým prevodom platca uvádza z dôvodu identifikácie platby ako variabilný symbol svoj dátum
narodenia v osemmiestnom formáte tak, ako ho uviedol v prihláške.
Zoznámil/a som sa s obchodnými podmienkami jazykovej školy EDUKO, porozumela som im a súhlasím, čo
potvrdzujem svojím podpisom.
Dátum:

...............................................................
podpis účastníka kurzu
u neplnoletých účastníkov rodiča/zákonného zástupcu

