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Obchodní podmínky celoročních docházkových kurzů angličtiny pro veřejnost
(standardních kurzů)
1. Délka a frekvence hodin: 1x týdně 120 minut
2. Celková délka kurzu: školní rok (celkem 31 x)
3. Den a čas vyučování: je dohodnut na úvodní schůzce skupiny. V tomto konkrétním dnu a
čase bude kurz probíhat pravidelně každý týden. V případě zrušení hodiny bude účastník
kurzu informován Mgr. Liborem Tučkem (dodavatelem), buď osobně na předcházející hodině
nebo potom emailem nebo sms na adresu, tel. číslo uvedené účastníkem ve své přihlášce do
kurzu. Celkový počet lekcí (31) bude ve školním roce samozřejmě dodržen.
4. Počet účastníků kurzu: V jedné skupině standardního kurzu je počet účastníků od 8 do 13.
5. Úvodní schůzka skupiny: je svolána na konkrétní termín pro konkrétní skupinu vždy zhruba
v polovině září. Na tuto schůzku je každý přihlášený pozván emailem. Zde jsou dohodnuty
veškeré podrobnosti ohledně kurzu, hlavně den a čas na základě požadavků účastníků
(uvedených v přihlášce) a možností dodavatele. Příslušná dohoda je potvrzena účastníkem
platbou zálohy 600 Kč. Tímto má účastník zajištěno místo v kurzu.
6. Platba za výuku a způsob úhrady: Celková cena je 4200 Kč za školní rok. Nejdříve každý
účastník zaplatí 600 Kč zálohu na úvodní schůzce. Zbylých 3600 Kč zaplatí účastník do 10
dnů od úvodní schůzky, a to převodem na účet dodavatele (účastník obdrží bankovní spojení
včetně variabilního symbolu) nebo hotově.
7. Změna podmínek: V případě nedosažení minimálního počtu ve skupině (8 účastníků) může
dodavatel navrhnout změnu obchodních podmínek bodu 1 nebo 2, popř. 6.
8. Absence ve výuce: Není-li některý z účastníků kurzu ve výuce přítomen, nevzniká mu tím
nárok na žádné finanční kompenzace.
9. Storno podmínky: Při předčasném ukončení studia ze strany účastníka se kurzovné v žádném
případě nevrací. Je však možnost sehnat si náhradníka na svoje místo a finanční vyrovnání
provést mezi sebou.

