
 

Jazyková škola INTERLINGUA s.r.o., Dr. Skaláka 1455/1, Přerov I - Město 

CENTRUM PRO MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY 

Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR 

Cambridge P.A.R.K.  Partner School 

tel., fax:581 217 606, e-mail:interred@interred.cz, www.interred.cz 

 

 

Přihláška  č. .................. 
 

do letního prázdninového kursu anglického jazyka, konaného ve dnech 18. - 23. 8. 2019 

 Hrubá Voda - areál sportu, hotel Akademie 

 

 

  Jméno: ............................................................................................................................................... 

 

  Adresa:...........................................................................................tel.: ............................................ 

 

  Datum narození:..................................... místo narození: .............................................................. 

 

  Anglický  jazyk  se  učil (a)  :  ano     ne  (nehodící  se  škrtněte)   Počet let výuky: .................. 

 

  Typ školy: .......................................................................................................................................... 

 

 

Zahájení kursu:    18. 8. 2019  v   16 00 hod. 

Ukončení kursu:    23. 8. 2019  v   17 00 hod 

Cena kursu a pobytu:      6350,- Kč 

 

Cena kursu a pobytu zahrnuje: náklady na výuku, veškeré studijní materiály a učební texty, 

pedagogický dozor mimo výuku, organizaci aktivního volného času, 

ubytování a stravování formou plné penze a pitný režim. 

Cena kursu nezahrnuje:  náklady na dopravu  

 
Zavazuji se,  že zálohu ve výši 40% z ceny kursu uhradím na účet číslo 252186075/0300 ČSOB Přerov, variabilní číslo 

0188, nebo složím v hotovosti v kanceláři školy proti příjmovému dokladu v den podání přihlášky. Jsem si vědom, že 

nesložením zálohy přihláška zaniká. Uzávěrka přihlášek je nejpozději do 21.6.2019 

Zavazuji se,  že doplatek za kurs po odečtení zálohy uhradím nejpozději do 13. června 2019 stejným způsobem jako 

zálohu, se stejným variabilním symbolem. 

Po celkové úhradě poplatku za kurs obdrží každý účastník podrobný plán kursu (3-4 týdny před nástupem). 

Prohlašuji, že souhlasím s tímto: 

a)  při opožděném nástupu nebo při předčasném ukončení kursu nemám nárok na vrácení ceny kursu, ani její poměrné 

části, 

 b) zálohová platba je při jakémkoliv důvodu neúčasti na kursu či odstoupení od této závazné přihlášky nevratná, 

c)  v případě, že se kursu nezúčastním mám nárok na: 

• 50% z celkové již uhrazené ceny kursu, odhlásím-li svou účast písemně na ředitelství školy nejpozději do 60 dní      

před zahájením  kursu. 

• 20% z celkové již uhrazené ceny kursu, odhlásím-li svou účast písemně na ředitelství školy nejpozději do 30 dní   

před  zahájením   kursu. 

Všechny výše uvedené odstoupení musí být doloženy pouze zákonnými důvody. V opačném případě škola již uhrazenou 

cenu kursu nevrací. Při odstoupení po 30. dni před zahájením kursu je uhrazená celková cena kursu nevratná i při 

odstoupení ze zákonných důvodů.          

         

 

 

 

 

 



 

 
Podpis účastníka (v případě plnoletosti) či  jeho zákonného zástupce na této přihlášce tímto potvrzuje, že účastník kursu,  

respektive tábora je zároveň úrazově a zdravotně pojištěn a organizátor  nenese  žádné právní ani jiné následky za 

případný úraz či jiné poškození zdraví účastníka. Zároveň zákonný zástupce účastníka či plnoletý účastník, nese plnou 

zodpovědnost za škodu na majetku či zdraví druhých osob či na majetku vlastníka hotelu, způsobenou účastníkem 

pobytu, kde je pobyt organizován, a kdy v případě takové škody je povinen tuto plně nahradit. Škola za všechny výše 

uvedené škody neručí. 

Účastník pobytu či jeho zákonný zástupce souhlasí se zpracováním a evidencí osobních údajů, dále souhlasí 

s pořizováním foto či videozáznamů  účastníků pobytu a jejich  zveřejňováním  pro reklamní účely organizátora pobytu.  

Dále účastník pobytu či jeho zákonný zástupce potvrzuje, že účastník pobytu netrpí žádnou vážnou či infekční chorobou, 

kterou by mohl ohrozit zdraví dalších účastníku. V případě nutnosti podávání léků je toto povinen účastník pobytu či jeho 

zákonný zástupce oznámit škole či vedoucímu  pobytu a sice písemně. 

 

 

 

 

 

 

...................................................                       …………………………………………………. 

              Datum                                       Podpis účastníka nebo jeho zákonného zástupce 
 

 


