Angličtina Alex Brno
Přihláška k výuce/doučování angličtiny
Jméno a příjmení: ............................................................................. datum narození: ...........................
Telefonní číslo: ........................................ e-mail: ......................................................................................
Jazyková úroveň: .......................................................................... Kurzovné: ........,..... za ..............min.
Další podrobnosti výuky: ...........................................................................................................................

Platba kurzovného
1. Platba kurzovného se provádí před zahájením kurzu.
2. Platbu je možno provádět převodem na bankovní účet poskytovatele č. 539288183/0800, ČS.

Ochrana osobních údajů
Svým podpisem objednatel výuky/doučování (či jeho zákonný zástupce) potvrzuje správnost výše uvedených údajů a
dále seznámení se a svůj souhlas s VOP uvedenými níže.
Účastník/objednatel výuky/doučování souhlasí podpisem na této přihlášce s používáním osobních údajů pro nezbytnou
komunikaci související s výukou/doučováním. Žádné poskytnuté osobní údaje nejsou poskytovány jiným subjektům.

......................................................
datum

..........................................................................
podpis objednatele
(zákonného zástupce)

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování výuky angličtiny pro veřejnost

I. – Základní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Aleše Sapáka (bytem: Obecká 1492/45, 62800 Brno, IČ:
65300866) – dále jen dodavatel – a zákazníka a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi dodavatelem a zákazníkem
(dále jen smlouva).
II - Vznik smluvního vztahu
1. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká doručením závazné Přihlášky k výuce/doučování objednatelem
dodavateli a potvrzením obdržení této přihlášky dodavatelem. Potvrzením obdržení přihlášky vzniká objednateli povinnost
uhradit kurzovné v termínu a způsobem zvoleným na přihlášce.
2. Dohodnuté podmínky smluvního vztahu lze měnit pouze výslovným písemným ujednáním obou smluvních stran.
III - Předmět a místo plnění
1. Předmětem plnění je výuka angličtiny ve skupinovém kurzu pro veřejnost vyhlášeném dodavatelem pro příslušné období
nebo výuka angličtiny ujednaná individuálně.
2. Místem plnění smluvních povinností je učebna na adrese Olomoucká 164a nebo jiné místo dohodnuté mezi dodavatelem a
objednatelem.

IV - Kurzy angličtiny pro veřejnost
1. Přihlášení do jazykového kurzu je popsáno v části II, Vznik smluvního vztahu.
2. Maximální počet studentů v kurzu je šest. Kurzy se otevírají při minimálním počtu tří studentů. Dodavatel si vyhrazuje
právo při nedostatečném počtu studentů kurz neotevřít.
3. Zapsaný klient bude o neotevření kurzu informován nejpozději tři kalendářní dny před jeho plánovaným zahájením a bude
mu nabídnut jiný kurz. Pokud nebude mít o jiný kurz zájem, bude mu do sedmi dnů vráceno uhrazené kurzovné (tj. cena za
příslušný jazykový kurz) v plné výši.
4. V případě stornování registrace do kurzu bude objednateli vrácena poměrná část uhrazeného kurzovného dle následujícího
klíče. Storno více než sedm kalendářních dnů před začátkem kurzu – dodavatelem bude vráceno devadesát procent uhrazeného
kurzovného. Storno méně než sedm kalendářních dnů před začátkem kurzu – dodavatelem bude vráceno šedesát procent
uhrazeného kurzovného. Dodavatel si vyhrazuje právo odpustit storno poplatky, jestliže na straně klienta existují závažné
důvody ke zrušení jeho registrace.
5. V případě absence objednatele na výuce zásadně nevzniká nárok na vrácení uhrazeného kurzovného, ani na náhradu
zameškané výuky. Dodavatel však umožní klientovi náhradu lekcí v jiném kurzu za předpokladu, že kapacita jiného kurzu není
naplněna.
6. Ze závažných důvodů může dodavatel zrušit kurz i v jeho průběhu. V takovém případě dodavatel vrátí objednateli alikvotní
výši uhrazeného kurzovného v závislosti na počtu vyučovacích hodin, které neproběhly.
V - Individuální výuka
1. Lekce individuální výuky se předplácejí předem. Předplacené lekce je možno vyčerpat do jednoho roku od data jejich
zaplacení. Lekce nevyčerpané do tohoto data propadají. Neúčast objednatele na jednotlivých vyučovacích hodinách jej
neopravňuje k vrácení jakékoliv části kurzovného nebo k poskytnutí výuky v náhradním termínu.
2. Termíny individuální výuky si domlouvá objednatel přímo s dodavatelem. Domluvené hodiny je možno bezplatně zrušit
nejpozději 24 hodin před začátkem plánované výuky, o víkendu pak 48 hodin předem. V opačném případě bude
klientovi započítána cena za plánovanou lekci v plné výši. Dodavatel si vyhrazuje právo odpustit tuto smluvní pokutu,
jestliže na straně klienta existují závažné důvody k pozdnímu zrušení lekce.

Závěrečná ustanovení
1. VOP jsou k dispozici v sídle dodavatele a na internetových stránkách http://www.anglictina-alex.cz/.
2. Vyplněním přihlášky do kurzu objednatel potvrzuje, že se seznámil s VOP, a že s nimi souhlasí. V případě rozporu mezi
VOP a jakoukoliv jinou informací poskytnutou dodavatelem objednateli, mají přednost VOP.
3. Právní vztahy mezi dodavatelem a objednatelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.
4. Ust. § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se pro dodavatele nepoužije, vše v
českém jazyce.
5. VOP tvoří nedílnou součást „Přihlášky“, popř. smlouvy, uzavřené mezi účastníky dle čl. II. odst. 1 těchto VOP.
6. Tyto VOP jsou platné od 3.6.2018.

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl(a) seznámem(a) s obsahem těchto VOP, zejména část o omluvě absencí předem, a že
těmto podmínkám rozumím.

......................................................................
datum

................................................................................
podpis objednatele
(zákonného zástupce)

