PŘIHLÁŠKA DO JAZYKOVÉHO KURZU
VYPLNÍ STUDENT
PŘIJMENÍ
TELEFON
E-MAIL
ADRESA BYDLIŠTĚ
FAKTURAČNÍ (pokud se liší od adresy bydliště)
NÁZEV KURZU
ÚROVEŇ KURZU
OBDOBÍ KONÁNÍ KURZU

JMÉNO

PLÁNOVANÁ ABSENCE
Pokud je studentovi předem znám JEDEN den, v němž se nebude moci kurzu účastnit, může tuto
informaci sdělit předem v přihlášce a kurzovné mu bude o příslušnou částku poníženo. Tuto skutečnost
nelze uvádět a ani domáhat zpětně.
DATUM PLÁNOVANÉ ABSENCE

Podpisem přihlášky se student/ka zavazuje k úhradě celé částky kurzovného a potvrzuje, že se
seznámil/a se storno podmínkami kurzu. Dále student/ka souhlasí s všeobecnými obchodními
podmínkami a zavazuje se dodržovat řád učebny.
V

, dne

________________________________
podpis

Přihlášku je možno doručit:
 osobně na provozovnu hamko events s. r. o., Táborská 117/21, 140 00 Praha 4 - Nusle
 poštou na provozovnu hamko events s. r. o., Táborská 117/21, 140 00 Praha 4 - Nusle
 zaslat scan podepsané přihlášky na email: jazykovekurzy@hamko.cz
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PŘIHLÁŠKA DO JAZYKOVÉHO KURZU
VYPLNÍ ORGANIZÁTOR hamko events s. r. o. a odešle zpět studentovi/ce
INFORMACE O TRVÁNÍ KURZU
MÍSTO VÝUKY
MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ POČET STUDENTŮ VE SKUPINĚ
JMÉNO A PŘÍJMENÍ LEKTORA
UČEBNICE

Táborská 117/21, 140 00 Praha 4

V Praze, dne

________________________________
Veronika Cialdiová, jednatelka
hamko events s. r. o.
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PŘIHLÁŠKA DO JAZYKOVÉHO KURZU
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY














Vyučovací hodina individuální trvá 60 min, skupinová lekce trvá 90 minut (2x 45 minut). Výuka
nebude probíhat během státních svátků, není-li dohodnuto jinak. Veškeré změny ve výukovém
plánu lze provádět pouze po dohodě s pracovníky hamko events s. r. o., a to buď e-mailem
jazykovekurzy@hamko.cz, nebo formou sms na tel. čísle: +420 602 354 713. Z organizačních
důvodů není student oprávněn domlouvat či měnit svůj výukový plán s lektorem (pokud není
lektorem jednatelka společnosti).
Smlouva je platná a účinná podpisem obou smluvních stran.
Změna lektorů vyhrazena. V případě absence lektora bude student informován o možnosti
suplování s bezprostředním časovým předstihem.
Student je povinen uhradit kurzovné nejpozději 3 pracovní dny před zahájením výuky, pokud
není písemně dohodnuto jinak. Úhradu je možné provést pouze bezhotovostním bankovním
převodem na č. účtu: 2000153938/2010 (účet je veden u FIO banky a je uveden také na
faktuře).
Pro veškeré služby platí ceník hamko events s. r. o. aktuálně platný v době objednání jazykové
výuky. Ceny jsou oproštěny od daně z přidané hodnoty (hamko events s. r. o. není plátce DPH).
Údaje o studentech se přechovávají za účelem interního zpracování a pro účely vlastních
propagačních aktivit společnosti hamko events s. r. o., a to v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Student dává souhlas ke zpracování svých
osobních údajů pro účely propagačních aktivit hamko events s. r. o. jakož i souhlas s využitím
svého elektronického kontaktu pro zasílání obchodních sdělení při podpisu smlouvy nebo v
průběhu jazykové výuky, přičemž tento souhlas je dobrovolný, časově omezený na dobu 5 let po
ukončení smlouvy a může být kdykoli odvolán.
V případě absence studenta, budou mu zaslány informace o domácích úkolech a probraném
učivu na uvedenou e-mailovou adresu.
Za odložené věci v učebně organizátor neručí!
Tyto Podmínky se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem.
Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2016
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PŘIHLÁŠKA DO JAZYKOVÉHO KURZU
STORNO PODMÍNKY








Registraci stvrzenou úhradou zápisného není již možné zrušit
Zápisné bude vráceno v plné výši, pokud nebude naplněn kurs minimálním počtem účastníků,
nebo nebude-li se zájemcem o jazykový kurz domluveno písemně jinak
Pokud se registrovaný účastník nemůže z jakýchkoliv důvodů jazykového kurzu zúčastnit, může
svoji registraci předat náhradníkovi NEBO může své zápisné čerpat na jiný jazykový kurz
nejpozději 6 měsíců od začátku kurzu, do kterého se původně registroval. Obě varianty jsou
podmíněny úhradou kurzovného s ohledem na učiněnou závaznou registraci.
Pokud bude registrace předána náhradníkovi, prosíme o sdělení jména a kontaktu. Pokud za
sebe registrovaný účastník nemůže vyslat náhradu, bude mu poskytnuta sleva ve výši 50% na
kterýkoliv kurz/školení/workshop pořádaný společností hamko events s. r. o. nejpozději 6
měsíců od data prvního dne kurzu, na který byl původně přihlášen. Rozdíl v účastnických
poplatcích nebude vrácen.
Pokud si student bude přát čerpat zápisné v rámci jiného jazykového kurzu, musí tak učinit do 6
měsíců od data prvního dne kurzu, na který se původně registroval. Pokud bude kurzovné nižší,
nebude rozdíl v ceně vrácen. Pokud bude kurzovné vyšší, student se zavazuje rozdíl kurzovného
doplatit.
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PŘIHLÁŠKA DO JAZYKOVÉHO KURZU
ŘÁD UČEBNY





Studentům je zakázáno pořizovat zvukové a obrazové záznamy bez svolení lektora.
V případě vzniku požáru je každý dospělý povinen použít hasící přístroj a ihned přivolat hasiče
na telefonním čísle 150 a opustit prostor.
Dále žádáme studenty, aby nevyužívali okna, okenní parapety ani stolečky k sezení.
Každý návštěvník je povinen seznámit se s provozním řádem učebny, s požárním evakuačním
plánem a požárními poplachovými směrnicemi. Všechny výše uvedené dokumenty jsou
vytištěny a vyvěšeny v učebně na viditelném místě a student svým podpisem stvrzuje, že si
dokumenty přečetl a souhlasí s nimi.
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