
 
□      Cambridge angličtina KET 
□      Cambridge angličtina PET 
□      Cambridge angličtina FCE 
□      Cambridge angličtina CAE 
 

 Počet lekcí:  

□    34 lekcí ( září 2022 – červen 2023 ) 

Fakturace:     
□  roční        □  pololetní       
 

□     jiné, dle odsouhlasení* (pouze při zahájení kurzu v 

průběhu  škol.roku 2022/2023, (fakturace dle počtu lekcí)                            
počet lekcí: …………………………….......................................................  

termín (od-do):………………..............………………....................................                 
  

 

                                                                          

 

 
 
 
 
 

PŘIHLÁŠKA DO JAZYKOVÝCH KURZŮ 2022/2023 
 
Jméno a příjmení studenta:__________________________________________________________________________ 
 
Věk: _________ pro školáky: třída a škola, které dítě navštěvuje v daném škol.roce:____________________________ 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce:________________________________________________________________ 
 
Telefon: ___________________________E-mail: ________________________________________________________ 
 
Adresa, případně jiné fakturační údaje:________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Jazyk:      Jazyková úroveň:    Typ kurzu:  
   
□  Angličtina  - (rod.mluvčí ANO/NE)  □  začátečník    □  skupinový  – 60 min / 2-6 studentů 

□  Němčina     □  mírně pokročilý  □   skupinový  – 90 min / 2-6 studentů 

□  Francouzština    □  středně pokročilý   □  individuální   – 60 min / 1 student  

□  Španělština     □  pokročilý    □  individuální    – 90 min / 1 student 

□  Italština         □  individuální  – 60 min  / 2 studenti 

□ Čínština         □  individuální    – 90 min / 2 studenti 

□  Čeština pro cizince         

□  Doučování matematika / český jazyk       

□  Výuka online          

________________________________________________________________________________________________   

Přípravné kurzy ke zkouškám Cambridge English  :     □  ANO      □  NE   

(Pokud nevíte jaký kurz, nezaškrtávejte. Podrobné info ohledně kurzů, viz naše web. stránky nebo konzultace s lektorem.)     
   

  
 
 
 
 
Preferuji den:   Preferuji čas výuky:    
(ZADEJTE VÍCE MOŽNOSTÍ) (ZADEJTE VÍCE MOŽNOSTÍ) 
 

□      pondělí   __________________    

□      úterý  __________________       

□      středa   __________________ 

□      čtvrtek  __________________       

□      pátek   __________________     
 
 
 
Poznámka: _______________________________________________________________________________________  
Podpisem na přihlášce student / zákonný zástupce potvrzuje, že byli seznámeni a souhlasí s výše uvedenými fakty a následujícími 

podmínkami (viz druhá strana):  1. 

Jsem již student jazykové školy  ANO / NE . 
V PŘÍPADĚ ODPOVĚDI ANO, UVEĎTE JMÉNO LEKTORA V MIN.ŠKOL.ROCE:………………………………………………………………… 

http://www.cambridge-zkousky.cz/jazykova-zkouska-Cambridge-KET-anglicky-jazyk-anglictina.html
http://www.cambridge-zkousky.cz/jazykova-zkouska-Cambridge-PET-anglicky-jazyk-anglictina.html
http://www.cambridge-zkousky.cz/jazykova-zkouska-Cambridge-FCE-anglicky-jazyk-anglictina.html
http://www.cambridge-zkousky.cz/jazykova-zkouska-cambridge-cae-anglicky-jazyk-anglictina.html


 
Smluvní podmínky  
 

1. Po vyplnění a doručení přihlášky Vás budeme kontaktovat k případnému doplnění informací ohledně plánování 
kurzu. Přihláška je závazná na odsouhlasený počet hodin v daném období! Roční kurz 34 lekcí musí být odučen v 
období září 2022 - červen 2023. Jiný počet uhrazených hodin musí být odučen v zadaném termínu,viz str.1*!  
 
2. Výuka probíhá v učebnách HelloGoodbye ve Svitavách, online nebo na jiném místě dle dohody. V případě nařízení 
vlády, kdy pravidla ovlivní prezenční výuku v učebnách jazykové školy, výuka přechází do formy distanční (online nebo 
korespondenční). 
 
3. Lekce probíhají pravidelně 1x  nebo 2x týdně v termínu předem odsouhlaseném.  
 
4. Výuka neprobíhá během státních svátků a prázdnin. O dnech volna je student včas informován svým lektorem. 
 
5. Každý student je rozdělen do kurzu dle pokročilosti, zařazovacího testu nebo dle vlastního výběru. Děti jsou 
rozděleny do skupin  podle věku a pokročilosti (skupinová výuka dospělí 2-6 studentů, děti 3-6 studentů). 
 
6. Lekce trvá 60 nebo 90 minut (dle dohody a typu kurzu). Každý účastník kurzu se dostaví do učebny 5 minut před 
zahájením lekce, aby měl dostatek času na přípravu.  
 
7. Doplňkové materiály, občerstvení je zdarma. Učebnice si účastník hradí sám. Lektor pomáhá s výběrem vhodné 
učebnice. 
 
8. Kurzovné je hrazeno předem, nebo nejpozději do data splatnosti faktury, a to hotově nebo bankovním převodem, 
dle vystavené faktury. Ta je zaslána emailem nebo předána osobně na základě vyplněné příhlášky.  
  
9. V případě odstoupení z kurzu před začátkem 2. lekce je nárok na vrácení 80% z uhrazené částky kurzovného. V 
případě ukončení kurzu ze strany účastníka během školního roku, se kurzovné nevrací.  
 
10. V případě zrušení lekce organizátorem nebo lektorem kurzu, má student,  po dohodě s lektorem, nárok na 
náhradní hodinu. Změna času a místa konání lekce je ve výjimečných případech vyhrazena.  
 
11. Absence:  

 Studenti / zákonní zástupci jsou povinni oznámit absenci a to osobně, emailem, telefonicky nebo SMS zprávou 
na tel. číslo svého lektora. (dle dohody s lektorem se lze dohodnout na info o probrané látce) 

 Individuální lekce: Student je povinen hlásit absenci den předem. V případě včasné omluvy, bude lekce 
nahrazena dle dohody s lektorem. Při pozdní omluvě (v den konání lekce) se lekce nenahrazují, kurzovné se 
nevrací.  

 Skupinové lekce: Student či zákonný zástupce je povinen hlásit absenci nejpozději do 8:00 hod. v den konání 
lekce. Lekce se nenahrazují, kurzovné se nevrací.  

 
12. Zákaz úmyslného poškozování vybavení učeben. Pokud účastník kurzu  poničí jakékoliv zařízení, je povinen uhradit 
škodu.  
 
13. Student se chová dle zásad slušného chování. V případě závažného porušení kázně, si organizátor kurzů vyhrazuje 
právo  k vyloučení studenta z kurzu bez možnosti náhrady.  
 
14. Zákonný zástupce / student souhlasí se zpracováním osobních údajů k účetní evidenci, fotografování  za účelem 
propagace a informovanosti o probíhajících akcích školy. 
 
15. Zakoupením kurzu a podpisem přihlášky vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami výuky. Porušení těchto podmínek 
může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Organizátor kurzů se zavazuje dodržovat obecné právní 
normy a tyto smluvní podmínky, které jsou nedílnou součástí Vaší přihlášky.  
 
Datum: _______________________________  Podpis: _________________________________ 

 
mob.777 275 472, email: info@hellogoodbye.cz 

provozovna: Náměstí Míru 192/95, Svitavy 56802, ICO: 72970561 
www.HelloGoodbye.cz 2. 

mailto:info@hellogoodbye.cz
http://www.hellogoodbye.cz/

