PŘIHLÁŠKA DO KURZU v rodinném centru RELAX
(Přípravný kurz pro děti k mezinárodní jazykové zkoušce)
ve školním roce 2018/2019 – I. semestr

KÓD KURZU: RELAX A01K
Jméno dítěte:
Věk:
Adresa trvalého bydliště:
Telefon (rodiče):
E-mail (rodiče):
Student/ka se na základě této přihlášky závazně přihlašuje do jazykového kurzu JŠ LEVL languages.
Zimní semestr začíná v týdnu od 17. 9. 2018 a končí 1. 2. 2019. V průběhu semestru budou vánoční
prázdniny 22. 12. 2018 - 4. 1. 2019. Výuka o státních svátcích neprobíhá a není nahrazována.
Kurz je v rozsahu 1x45 min. týdně po dobu 18 vyučovacích týdnů.
Výuka bude probíhat ve skupině max. 8 dětí, v Rodinném centru Relax, (ul. Míru 720, Kolín)
a to ve středu od 15:30 do 16:15.
Výuka není ze strany školy nikdy rušena. Lekce je v případě absence lektora vždy odučena
suplujícím lektorem.
Po absolvování kurzu (2 semestry) obdrží student certifikát jazykové školy. Kurz je v případě zájmu
studenta ukončen mezinárodní jazykovou zkouškou.
Cena kurzu činí 1 800,- Kč.
V ceně kurzů nejsou zahrnuty učebnice. Kurzovné je vraceno pouze v případě dlouhodobého
onemocnění na základě lékařského potvrzení.
Kurzovné i učebnice budou uhrazeny bankovním převodem na účet 209705845/0300, ČSOB,
Karlovo nám. 71, 280 02 Kolín I., nebo formou Benefitů, a to nejpozději do 10. 9. 2018. Variabilní
symbol pro platbu je 125011819.
Storno podmínky:
V případě stornování závazné přihlášky JŠ LEVL účtuje následující poplatky:
 stornování v termínu kratším než 7 dní před zahájením kurzu: 50 % z ceny
 stornování po termínu zahájení kurzu: 100 % z ceny.
Souhlasím

Nesouhlasím se zasíláním školních novinek prostřednictvím e-mailu.

Dovolujeme si Vás informovat, že osobní údaje zpracováváme dle Zásad ochrany osobních údajů
v JŠ LEVL.
V Kolíně _______________
________________
za LEVL languages

______________
student/ka

Zahradní 46, 280 00 Kolín III., tel: +420 721 979 217, +420 602 727 091
www.levl-languages.cz, e-mail: skola@levl-languages.cz

