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 19. - 24. 8. 2018
Jeseníky, Malá Morávka, hotel Kopřivná.
Jméno: ...............................................................................................................................................
Adresa:...........................................................................................tel.: ............................................
Datum narození:..................................... místo narození: ..............................................................
Anglický jazyk se učil (a) : ano

ne (nehodící se škrtněte) Počet let výuky: ..................

Typ školy: ..........................................................................................................................................
Zahájení kursu:
Ukončení kursu:
Cena kursu a pobytu:

19. 8. 2018 v 16 00 hod.
24. 8. 2018 v 17 00 hod
6.250,- 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, svačiny 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 CSOB Přerov,
variabilní číslo 0198, 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 22. 6.
2018.
Zavazuji se, že doplatek za kurs po odečtení zálohy uhradím nejpozději do 13. června 2018 stejným
způsobem jako zálohu, se stejným variabilním symbolem.
Po celkové úhradě poplatku za kurs obdrží každý účastník podrobný plán kursu (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 do 60 dní
před zahájením kursu,
 30% z celkové již uhrazené ceny kursu, odhlásím-li svou účast písemně na ředitelství školy do 30 dní
před zahájením kursu,
 20% z celkové již uhrazené ceny kursu, odhlásím-li svou účast písemně na ředitelství školy do 20 dní
před zahájením kursu.
d) ochrana osobních údajů - Správce osobních údajů Interlingua s.r.o., Dr. Skaláka 1, 750 02 Přerov, IČO:
253 80 656 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. GDPR prohlašuje,
že údaje uvedené zájemcem o studium/přihlášeným, bude shromažďovat a zpracovávat výhradně pro účely
vedení agendy jazykové školy v jednotlivých kurzech a pro fakturační účely a to na dobu maximálně 5
(pět) let. Sumarizované údaje mohou být použity Správcem pro statistické účely a pouze pro vnitřní
potřebu Správce. Správce považuje osobní údaje předané subjektem údajů (zájemcem o studium /
přihlášeným) za přesné, pravdivé a předané dobrovolně za účelem výše uvedeným. Správce prohlašuje, že
bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je
v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny a nebudou předávány třetím osobám v ČR ani do zemí EU.
Zaměstnanci Správce nebo jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě zpracovatelské smlouvy
se Správcem, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního
poměru či spolupráce. Informace zasílané Správcem jednotlivě na e-mail předaný dobrovolně zájemcem o
studium / přihlášeným Správci nejsou obchodními sděleními ve smyslu zák. 480/04 Sb., o některých
službách informační společnosti. Jedná se vždy o organizační sdělení za účelem zpřesnění průběhu studia
v jazykovém kurzu nebo předání dokladů.
Všechny výše uvedené odstoupení musí být doloženy pouze zákonnými důvody. V opačném případě škola již
uhrazenou cenu kursu nevrací. Při odstoupení po 19. dni před zahájením kursu je uhrazená celková cena kursu
nevratná i při odstoupení ze zákonných důvodů.

................................
Datum

..............................................................................
Podpis účastníka nebo jeho zákonného zástupce

