◙EDUcomp.
Vzdelávanie, kurzy, semináre
EDUcomp.
M. Rázusa 12/A, 984 01 Lučenec
učebne - Horná 13, Banská Bystica
IČO: 45018995, DIČ: 2022520390
tel.: 0905 463 079
e - mail: educomp@flam.sk
/ ďalej organizácia /

ZÁVÄZNÁ

1. Názov kurzu:

PRIHLÁŠKA

Výuka angličtiny Callanovou metódou

Meno a priezvisko:

.......................................................................................

Dátum nar.:

...................................................

Trvalý pobyt:

.......................................................................................

Telefón, fax, e mail:

.......................................................................................

/ďalej poslucháč/

2. Firma / zamestnávateľ/:
Fakturačné údaje:

.......................................................................................

/adresa, IČO, DIČ/

.......................................................................................

3. Výber z ponuky kurzov:
/popis dĺžky kurzu a času výuky/

4. Zvolený spôsob úhrady kurzu:
o mesačná splátka
o úhrada za 3 mesiace
o úhrada za 6 mesiacov
o úhrada celého kurzu

5. Podmienky vzájomného vzťahu – poslucháč a organizácia :
a) prihlásenie na základe podpísanej záväznej prihlášky je záväzné
b) podmienkou otvorenia kurzu je minimálne 10 poslucháčov
c) za poslucháča mladšieho ako 18 rokov, vypĺňa a podpisuje záväznú prihlášku jeho zákonný
zástupca / rodič /
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d) poslucháč má povinnosť zakúpenia učebníc a možnosť vypožičania CD podľa cenníka
organizácie
e) poslucháč môže od záväznej prihlášky odstúpiť za týchto storno podmienok:
ü ak poslucháč odstúpi od záväznej prihlášky najneskôr 5 dní pred dňom /vrátane 5 dňa/
zahájenia kurzu má nárok na vrátenie celého zaplateného poplatku
ü ak poslucháč odstúpi od záväznej prihlášky v čase 4 a menej dní /vrátane 4 dňa/ pred
zahájením kurzu je storno poplatok 25% z celého zaplateného poplatku
ü ak poslucháč odstúpi od záväznej prihlášky v deň zahájenia kurzu je storno poplatok
60% z celého zaplateného poplatku
ü ak poslucháč odstúpi od záväznej prihlášky v neskoršom termíne zahájeného kurzu
storno poplatok je plná výška celého zaplateného poplatku
ü pri neúčasti poslucháča /zmeškané hodiny/ na zahájenom, zaplatenom kurze nevzniká
poslucháčovi nárok na finančnú kompenzáciu
ü v odôvodnených prípadoch – napr. predložené lekárske potvrdenie bude poslucháčovi
ponúknutá možnosť nahradenia si zmeškaných hodín podľa vzájomnej dohody
s organizáciou
ü deň stornovania záväznej prihlášky je deň nahlásenia stornovania záväznej prihlášky /
telefonicky, faxom, osobne /, v prípade písomného stornovania zaslaného poštou,
v deň doručenia oznámenia o stornovaní organizácii
f) poslucháč uhrádza cenu kurzu podľa cenníka organizácie nasledovným spôsobom /zvoleným
spôsobom úhrady/:
ü mesačnou splátkou
ü úhradou za 3 mesiace výuky
ü úhradou za 6 mesiacov výuky
ü úhradou celého kurzu
g) poslucháč je povinný uhradiť cenu kurzu podľa cenníka organizácie vždy k 1 dňu začatia
výuky kurzu alebo k 1 dňu na pokračujúci mesiac výuky, resp. zvoleného spôsobu úhrady
h) organizácia si vyhradzuje právo kurz neuskutočniť a to:
ü pre náhle ochorenie lektora
ü pre havarijné prevádzkové problémy prekážajúce výuke
ü pre nenaplnenie kurzu menším počtom ako 10 poslucháčov
i) organizácia si vyhradzuje právo odstúpiť od záväznej prihlášky aj počas priebehu kurzu
a zrušiť účasť poslucháča v kurze bez náhrady, a to v prípade, že svojim správaním ohrozuje
majetok alebo zdravie ostatných poslucháčov a lektora, alebo ostatných prítomných
v organizácii alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu
j) organizácia si vyhradzuje právo odstúpiť od záväznej prihlášky aj v prípade, ak poslucháč
neuhradí v dohodnutom termíne cenu kurzu uvedenú v záväznej prihláške
k) organizácia si vyhradzuje právo zmeniť časový rozvrh výuky podľa dohody s poslucháčmi
l) poslucháč nie je osobitne poistený a koná na vlastnú zodpovednosť
m) poslucháč ručí organizácii za škody ním spôsobené
n) organizácia nenesie zodpovednosť za cennosti, šperky a finančné obnosy poslucháča
v priestoroch organizácie
o) poslucháč sa zaväzuje rešpektovať pravidlá organizácie, v ktorej prebieha výuka
p) organizácia vydáva poslucháčovi osvedčenie o absolvovaní kurzu
q) organizácia zabezpečuje ochranu osobných údajov poslucháča a poslucháč podpisom záväznej
prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so
spracovaním všetkých svojich osobných údajov pre potreby výuky a organizácie
Beriem na vedomie podmienky uvedené v záväznej prihláške a súhlasím s nimi.

V Banskej Bystrici dňa
.............................................
podpis
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