
Kurzy/kroužky v průběhu školního roku:

1.Odeslanou  přihlášku  považujeme  za  předběžnou  rezervaci  v  kurzu  po  celý  školní  rok.  Případné
odhlášení je nutné provést písemně.
2.Poplatek za kurz uhraďte nejpozději do 7 dnů po 1. lekci na náš účet 2500709613/2010 (fio) a do
poznámky uveďte jméno přihlášeného a jméno kurzu (školy) - nutné pro následnou identifikaci!
3.Teprve po připsání platby na náš účet budeme považovat Vaši přihlášku za kompletní. Pokud z naší
strany neproběhne kontakt v souvislosti s tímto převodem, je vše v pořádku a Vaše platba je zavedena
do naší evidence.
4.Výuka v příslušném kurzu neprobíhá v době školních prázdnin, státem uznaných svátků a vánočních
prázdnin.
5.Nahrazujeme pouze lekce zrušené z naší strany.

6.V případě vládních nařízení,  přerušení  pravidelné školní  docházky a zákazu hromadných akcí  kurz

automaticky přechází do online režimu (aplikace skype/teams)
7.Přihlášením do kurzu souhlasíte s  natočením videa z  lekcí  určeného pro rodiče zúčastněných dětí.
Během lekcí mohou být pořízeny fotografie hromadného charakteru, které mohou být vystaveny v našich
prostorách, na stránkách www.englisheducation.cz a www.facebook.com/eeolomouc.
8.Garantujeme 15 lekcí za pololetí.
9.S osobními údaji bude nakládáno dle platné legislativy a nařízení.

Příměstské tábory:
1.Odeslanou  přihlášku  považujeme  za  předběžnou  rezervaci  ve  Vámi  zvoleném  termínu.  Případné
odhlášení je nutné provést písemně.
2.Zálohu za tábor uhraďte nejpozději do 7 dnů od přihlášení a to na číslo účtu: 2500709613/2010 (fio) a
do poznámky uveďte jméno přihlášeného a termín tábora - nutné pro následnou identifikaci! Záloha je
1000,-Kč. Zbylou platbu uhraďte nejpozději 30 dní před zahájením tábora.
3.Teprve po připsání platby zálohy na náš účet budeme považovat Vaši přihlášku za kompletní.
4.Pokud z naší strany neproběhne kontakt v souvislosti s tímto převodem, je vše v pořádku a Vaše platba
je zavedena do naší evidence.

5.Přihlášením do tábora souhlasíte s pořízením fotek a natočením videí hromadného charakteru, které

mohou  být  vystaveny  v  našich  prostorách,  na  stránkách  www.englisheducation.cz
a www.facebook.com/eeolomouc.
6.S osobními údaji bude nakládáno dle platné legislativy a nařízení.

Letní konverzační kurzy:
1.Odeslanou  přihlášku  považujeme  za  předběžnou  rezervaci  ve  Vámi  zvoleném  termínu.  Případné
odhlášení je nutné provést písemně.
2.Poplatek  za  kurz,  prosím,  uhraďte  nejpozději  30  dní  před  začátkem  kurzu  na  číslo  účtu:
2500709613/2010 (fio) a do poznámky uveďte jméno přihlášeného a název kurzu - nutné pro následnou
identifikaci!
3.Pokud z naší strany neproběhne kontakt v souvislosti s tímto převodem, je vše v pořádku a Vaše platba
je zavedena do naší evidence.
4.S osobními údaji bude nakládáno dle platné legislativy a nařízení.

Poznámka:
Pořadatel všech kurzů, táborů a ostatních akcí English Education si vyhrazuje právo vyloučit účastníka kurzu,
který hrubě poruší základy slušného chování (etiku) a to bez náhrady kurzovného, či poplatku za tábor.

http://www.facebook.com/eeolomouc

