Mgr. Barbora Křivánková
IČ: 75565285

Tel.: 732 861 452
Email: info@sbarou.cz
Web: www.sbarou.cz
FB: www.facebook.com/jazykovaskolasbarou

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K VÝUCE (DĚTI)
Jméno a příjmení studenta: ...............................................................................................................................
Datum narození: …………………………………………… Třída a škola: …………………………………….…………………………………
Jméno a příjmení zák. zástupce: ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email studenta: ……………………………………………………………… Tel. studenta: …..……………………………….………………..
Email zák. zástupce: …….………………………………………………… Tel. zák. zástupce: …………………………….………………..
Fakturační údaje:
Stejné jako adresa
Jiné: ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
Jazyk:

Typ výuky:
Anglický
Německý

Individuální výuka
Privátní minikurz

Ruský

Název: ....................................................................

Španělský

Den a čas: ………………………………………………………..…

Francouzský

Kurz

Český

Název: ....................................................................
Den a čas: ………………………………………………………..…

Souhlasím / Nesouhlasím s pořizováním fotografií z výuky mého syna/mojí dcery a jejich zveřejněním pro potřeby
jazykové školy na sociálních sítích nebo webových stránkách – www.sbarou.cz
Souhlasím / Nesouhlasím s pořizováním fotografií z výuky mého syna/mojí dcery a jejich zveřejněním pro potřeby
jazykové školy na tištěných propagačních materiálech.
Souhlasím / Nesouhlasím s pořizováním videonahrávek z výuky mého syna/mojí dcery a jejich zveřejněním pro
potřeby jazykové školy na sociálních sítích nebo webových stránkách – www.sbarou.cz

Student může po vyučování sám odejít z výuky.
Student musí po vyučování čekat v jazykové škole a může být předán zák. zástupci nebo těmto osobám:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….













Práva a povinnosti studentů
Organizace rozvrhu a plánování výuky se řídí informačním systémem Mycat. Prosíme studenty, aby
zkontrolovali své kontaktní údaje v Mycatu a využívali systému Mycat pro případné omlouvání
z výuky.
Jazyková škola si vyhrazuje právo na změnu lektora.
Student je povinen hradit kurzovné vždy předem a dodržovat splatnost fakturace.
Po vypršení splatnosti faktury nebo pokud má student 2 a více nezaplacených hodin, má jazyková
škola právo přerušit výuku až do úhrady dlužné částky.
Jazyková škola nezodpovídá za zrušení výuky z důvodů technických závad nezaviněných jazykovou
školou (např. výpadky elektrického proudu, apod.).
Odhlášení z výuky je nutné provést formou emailu na info@sbarou.cz, a to nejpozději do data
splatnosti fakturace na navazující výuku.
Výuka ve skupinovém kurzu a privátním minikurzu
Student nemá nárok na náhradu výuky ani vrácení školného, pokud se výuky nezúčastnil.
Pokud student v průběhu kurzu ukončí docházku, nemá nárok na náhradu.
Individuální výuka
Student má právo na bezplatné odvolání výuky, a to nejpozději 24 hodin předem. Prosíme
studenty, aby k rušení výuky využívali informačního systému Mycat. V případě pozdní omluvy výuka
propadá bez nároku na náhradu.

V ……………………..…… dne ………………………

Podpis zákonného zástupce: …………………………………………….…………………

