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Příjmení a jméno studenta

Vyplňte v případě dítěte mladšího 18-ti let:

Příjmení a jméno zákonného zástupce

Adresa

Pokud se fakturační adresa liší od adresy studenta, vyplňte zde: (IČO, DIČ, tel. č., e-mail, kontaktní osoba)

Možný termín: den + čas (rozmezí od - do, učíme Po - Ne)

MŠ / ZŠ / SŠ (uveďte třídu / ročník) 

Úroveň

Požadavek

   začátečník – mírně pokročilý – středně pokročilý – pokročilý

angličtina – němčina – ruština – francouzština – španělština
italština – arabština – čeština (pro cizince + ZŠ, SŠ, VŠ)

Požadovaný jazyk (zakroužkujte)

Typ výuky

Délka lekce

Zahájení kurzu možné od (konkrétní datum):

všeobecná konverzace – obchodní znalost – na cesty (v hotelu, u doktora…) 
příprava k maturitě / jiné zkoušce (upřesněte) 

Tel. E-mail

individuální - skupinová (max. trojice) - online - prezenční v učebnách

45 min. - 60 min. - 90 min.

PRIHLÁŠKA DO JAZYKOVÝCH KURZU

Četnost 1x týdně - 2x týdně - jiné (upřesněte)

Pozn. (dosažené znalosti, používané učebnice / jiné sdělení...“)

Tel. E-mail



VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. Výuka probíhá v učebnách Jazykové školy LUNAGO nebo na jiném sjednaném místě.
2. Doplňkové výukové materiály jsou zdarma. Učebnici (pokud se na jejím používání lektor se studen-

tem domluví) si student hradí sám.
3. Kurzovné je hrazeno předem (po přijetí přihlášky), a to bankovním převodem na základě vystavené 

faktury zaslané na e-mailovou adresu studenta / zákonného zástupce.
4. Studentovi je vystavena faktura na 10 lekcí. Po vyčerpání předplacených lekcí je studentovi poslá-

na automaticky další faktura na 10 lekcí a student pokračuje v kurzu v daném termínu. V případě 
ukončení kurzu je třeba informovat organizátora min. 14 dní před vyčerpáním poslední předplacené 
lekce. 

5. Student je povinen dostavit se na výuku ve stanovený čas. Pokud se student nedostaví nebo ne-
nahlásí svůj pozdní příchod, lektor je povinen vyčkat max. 15 minut na jeho příchod. Při výuce přes 
Skype je lektor povinen vyčkat max. 15 minut na online připojení studenta. V opačném případě 
bude lekce zrušena ve prospěch organizátora.

6. V případě zrušení nedochozeného kurzu (nevyčerpaných lekcí) může student požádat o vrácení 
částky těchto nevyčerpaných lekcí. Z celkové vracené částky bude odečteno 30%. O takovouto vrat-
ku je potřeba požádat písemně, a to max. 14 dní po poslední navštívené lekci. V opačném případě 
nevyčerpané lekce propadnou ve prospěch organizátora lekcí.

7. Jazyková škola LUNAGO nepřebírá zodpovědnost za studenty, a zejména děti, mimo vyučovací lek-
ci. Je povinností rodičů zajistit včasný a bezpečný příchod i odchod dítěte z jazykové školy. V přípa-
dě, že se dítě nedostaví na výuku, rodičům tuto informaci nevoláme nebo jinak nesdělujeme.

8. Absence: Studenti / zákonní zástupci (v případě nezletilých) jsou povinni oznámit absenci, a to te-
lefonicky nebo textovou zprávou na telefonní číslo svého lektora, a to nejméně 24 hod před naplá-
novanou lekcí. V případě pozdního nahlášení nebo nepřítomnosti studenta hodiny nenahrazujeme 
a budou se počítat jak odučené. 

9. V případě zrušení lekce organizátorem nebo lektorem kurzu má student, po dohodě s lektorem, ná-
rok na náhradní hodinu. Organizátor si vyhrazuje právo v případě nenadálé nepřítomnosti lektora, 
nechat suplovat lekci jiným lektorem, aniž by to předem bylo sděleno studentům. Avšak studenti 
budou informování v případě změny lektora na celý kurz, načež si organizátor též vyhrazuje právo 
změny lektora.

10. Zákonný zástupce / student v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, sou-
hlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce. Zároveň dává souhlas 
se zasíláním informací na svoji e-mailovou adresu, pořizováním záznamu (fotografie, videa) v rámci 
činnosti, s jejich archivací a použitím při prezentaci a propagaci činnosti.

Podepsanou přihlášku včetně VOP je možno poslat naskenovanou na výše uvedený e-mail / nebo při-
nést osobně. Následně budeme studenta / zákonného zástupce kontaktovat.

Podpisem student / zákonný zástupce potvrzuje, že byli seznámeni a souhlasí s výše uvedenými údaji.

V       dne

Podpis studenta / zákonného zástupce (u nezletilých):


