◙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
www.educomp.sk
/ ďalej organizácia /

ZÁVÄZNÁ

1. Názov kurzu:

PRIHLÁŠKA

Výuka angličtiny Callanovou metódou

2. Firma / zamestnávateľ/:
Fakturačné údaje:
/adresa, IČO, DIČ/
Počet poslucháčov a cena na jedného poslucháča - podľa bodu 3 záväznej prihlášky:

Úhrada spolu -

/ mesačne

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

- 1. kurz - v čase.
- v dňoch –

. v trvaní

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

5. Podmienky vzájomného vzťahu – firma /zamestnávateľ/ a organizácia :
a) prihlásenie poslucháčov 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) firma 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
e) firma je povinná 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
f) organizácia si vyhradzuje právo kurz neuskutočniť a to:
ü pre náhle ochorenie lektora
ü pre havarijné prevádzkové problémy prekážajúce výuke
g) organizácia si vyhradzuje právo odstúpiť od záväznej prihlášky po vzájomnom upovedomení
v prípade, ak firma neuhradí v dohodnutom termíne cenu kurzu uvedenú v záväznej prihláške
h) organizácia si vyhradzuje právo zmeniť časový rozvrh výuky podľa dohody s firmou
i) poslucháč nie je osobitne poistený a koná na vlastnú zodpovednosť
j) organizácia zabezpečuje ochranu osobných údajov poslucháčov z firmy /viď menný zoznam
poslucháčov/ a poslucháči prehlasujú, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov
súhlasia so spracovaním všetkých svojich osobných údajov pre potreby výuky a organizácie
Beriem na vedomie podmienky uvedené v záväznej prihláške a súhlasím s nimi.

V

dňa

...................................................................
podpis zodpov. pracovníka
a pečiatka firmy

Príloha: Menný zoznam poslucháčov
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