číslo: 2017

/
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PRIHLÁŠKA
dieťaťa do kurzu Angičtina pre deti
Údaje o dieťati (účastník kurzu)
Priezvisko:

Meno:

Adresa:

Dátum narodenia:

Poznámka

Materinský jazyk:

Údaje o zákonnom zástupcovi (zástupca účastníka kurzu)
Priezvisko:

Meno:

Adresa:

Telefón:

Poznámka

e-mail:

Záväzne prihlasujem svoje dieťa do jazykového kurzu
Otvorenie kurz :.................................... ukončenie kurzu ..............................
Kurz prebieha v dňoch: ................... a .................... zo začiatkom o .............. h.
Upozornenie!
Skôr, než podpíšete prihlášku, pozorne si prečítajte podmienky účasti na jazykovom kurze.
Magisterium n.o. (organizátor kurzu) a účastník kurzu ( zákonný zástupca) uvedený a vlastnoručne
podpísaný v prihláške sa dohodli na týchto podmienkach účasti na kurze:
1. Rozsah kurzu je 30 vyučovacích hodín 2x týždenne po jednej vyučovacej hodine. Dĺžka
vyučovacej hodiny je 30 minút.
2. Zástupca účastníka kurzu berie na vedomie, že iba podpísaním prihlášky a zaplatením poplatku
za kurz, mu vzniká právo účasti na kurze.
3. Zástupca účastníka sa zaväzuje uhradiť poplatok za kurz na bankový účet organizátora kurzu
Fio banka 4205275110/8330 IBAN: SK3483300000004205275110 najneskôr 7 dní pred
otvorením kurzu. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť : Kurz AJ a meno dieťaťa.
4. Výška poplatku za kurz Angličtina pre deti je stanovená vo výške 55,- €.
5. V cene poplatku za kurz nie sú zahrnuté učebnice a iné učebné materiály.
6. Zástupca účastníka sa za účastníka kurzu zaväzuje dokončiť celý kurz v stanovenom termíne (
s výnimkou vážneho ochorenia, čo je potrebné preukázať potvrdením lekára).
7. Peniaze za vymeškané vyučovacie hodiny sa nevracajú.
8. Organizátor kurzu si vyhradzuje právo upraviť termíny zahájenia kurzov a ich ceny.
9. Ak účastník kurzu nebude môcť nastúpiť do kurzu zo zdravotných dôvodov, vracia sa mu
poplatok za kurz v plnej výške ( po preukázaní týchto dôvodov lekárskym potvrdením).
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10. Ak účastník kurzu nebude môcť zo zdravotných dôvodov ukončiť kurz, vracia sa mu alikvotná
časť poplatku za kurz v plnej výške ( po preukázaní týchto dôvodov lekárskym potvrdením).
11. Zástupca účastníka podpisom tejto dohody výslovne vyjadruje svoj súhlas so zverejnením
vytvorených a spracovaných audio, video záznamov a fotografií účastníka kurzu zo svojej
činnosti na kurze v soc. sieťach, na Web stránkach a médiách za účelom reklamy
zamestnávateľa.
12. V zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
súhlasím so spracovaním, uchovaním osobných údajov pre potreby Magisterium n.o. IČO:
42052751. Tento súhlas so spracovaním, uchovaním osobných údajov je možné
kedykoľvek písomne odvolať.

Podpísaním prihlášky beriem na vedomie a súhlasím s vyššie uvedenými podmienkami.

V Košiciach : .......................................

................................................

...........................................

za Magisterium n.o.

zástupca účastníka kurzu

Magisterium n.o. Wurmova 5, 040 23 Košice
IČO : 42 052 751 DIČ : 2022612284
Zapísaná : Obvodný úrad Košice pod č. OVVS/1/2008

e-mail : magisterium.no@gmail.com
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