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Vyplněnou přihlášku je možné podat pomocí internetu, osobně v kanceláři naší jazykové školy, zaslat e-mailem nebo poštou.
Přihlášky jsou zařazovány v pořadí, ve kterém přišly. Počet míst je omezen kapacitou učeben a lektorů. Při zaplňování kurzů mají přednost ti
zájemci, kteří již uhradili kurzovné v plné výši nebo alespoň zálohu na kurzovné.
Účastník kurzu je povinen uhradit kurzovné v plné výši do 14 dnů před zahájením kurzu. V případě, že je kurz hrazen ve splátkách,
je 1. splátka ve výši 50% z celkové částky uhrazena do 14 dnů před začátkem kurzu. Druhá splátka ve výši zbývajících 50% celkové
částky je uhrazena do 31. listopadu roku, ve kterém je kurz objednán.
Stornování přihlášky je možné pouze písemnou domluvou s JŠ Slůně - svět jazyků, s.r.o. Stornovací podmínky viz. bod 5.
Při stornování přihlášky jsou uplatňovány tyto stornovací podmínky:
doba stornování přihlášky
stornovací poplatek
více než 30 dnů před zahájením kurzu
10% z ceny kurzu
30-15 dnů před zahájením kurzu
20% z ceny kurzu
14 -10 dnů před zahájením kurzu
50% z ceny kurzu
9-3 dny před zahájením kurzu
80% z ceny kurzu
méně než 3 dny před zahájením kurzu
100% z ceny kurzu
Při neúčasti na kurzu, případně jeho přerušení z důvodů na straně účastníka, se kurzovné nevrací, pokud se účastníci této smlouvy
nedohodnou písemně jinak.
Pořadatel jazykového kurzu je oprávněn z organizačních a jiných důvodů zrušit kurz s tím, že kurzovné nebo jeho poměrná část bude
účastníkům vrácena.
Nároky na slevy v podobě klientských cen, ISIC, ITIC, ITYC, slevových certifikátů apod. je nutné uplatnit při podání
přihlášky. Na jejich pozdější uplatnění nebude brán zřetel. Sleva na karty ISIC je platná do věku 26 let. Slevy není možné vzájemně
kombinovat.
V ceně kurzu není zahrnuta cena mezinárodních jazykových zkoušek.
V ceně kurzu je zahrnuto kurzovné, doplňující učební materiály (kopie apod.), závěrečný certifikát o absolvování kurzu. Zapůjčené
učebnice je nutné vrátit do 7 kalendářních dnů od ukončení kurzu. V případě nedodržení této lhůty bude účtováno půjčovné za další
semestr.
Pořadatel jazykového kurzu neodpovídá za škodu, ztrátu nebo zranění, které účastník kurzu utrpí v jeho prostorech.
Účastník kurzu je povinen uhradit na vlastní náklady každé svévolné poškození majetku firmy nebo pronajatých prostor.

