
MAXIMUM, jazyková agentura, Riegrovo nám. 182 (budova ČSOB), 767 01 Kroměříž 
                                   Ing. Lenka Masná, IČO: 67700144, tel. 777 607 587, fax, zázn.: 573 331 194, info@maximum-agentura.cz                                                            

PŘIHLÁŠKA DO DĚTSKÉHO JAZYKOVÉHO KURZU (t 

Jméno a příjmení dítěte:  Datum nar.:  Třída v šk.roce kurzu:  

Jméno a příjmení rodiče:  Mobil:  Tel. :  

Adresa:  

 

 

Telefon rodiče do zam.:    Email:   

Datum kurzu: od       do Název kurzu:   Termín:   

 

  

Referenční test:  odevzdán / neodevzdán Cena kurzu:    Způsob platby:  hotově / převodem* 

Popis znalostí dítěte (kde a jak dlouho studuje jazyk, jaké již probralo učebnice, jaké učebnice má na ZŠ): 

 

Doporučená pokročilost: 

Časové možnosti dítěte:  

Další sdělení, které považujete za důležité (alergie, léky, zdravotní omezení apod.): 

 

* bude vystavena proforma faktura a zaslána e-mailem. 

Prohlašuji, že závazně objednávám jazykový kurz výše specifikovaný. Svým podpisem se zavazuji respektovat všeobecné podmínky. Tímto dávám rovněž 

souhlas MAXIMUM, jazykové agentuře ke zpracování výše uvedených osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,  pro účely 

související s pořádáním kurzů a poskytnutím výuky. Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky a se zařazením do soutěží pořádaných jazykovou agenturou 
MAXIMUM a v případě výhry dávám souhlas ke zveřejnění jména. 

Všeobecné podmínky účasti v kurzech jazykové agentury MAXIMUM:  

1. Každý přihlášený občan se stává účastníkem kurzu okamžikem, kdy dojde k podpisu této závazné přihlášky a uhrazení plné výše ceny kurzu. Tato přihláška je zároveň smlouvou. 2. Do kurzu je účastník povinen 

nastoupit v den zahájení kurzu. 3. Každé svévolné poškození majetku firmy nebo pronajatých prostor je účastník povinen uhradit na vlastní náklady. 4. Cenu kurzu uhradí účastník při podpisu přihlášky nebo v 

termínu, který si dohodne s pořadatelem kurzu. Uhrazením ceny má rezervováno místo v kurzu. Pokud účastník cenu neuhradí v termínu dle domluvy, bude jeho  místo bez vyzvání postoupeno dalšímu uchazeči. 

Pokud se tak nestane, má pořadatel právo vyžadovat platbu dostupnými právními prostředky. 5. Cena kurzu se účastníkovi v případě nevyužití práva účasti na kurzu či jeho přerušení nevrací, pokud se účastníci této 

smlouvy, v souladu se stornovacími podmínkami, písemně nedohodnou jinak. 6. Stornovací podmínky - při stornování přihlášky bude od účastníka požadovaná platba dle následujících podmínek:  více než 10 dnů 

před začátkem kurzu 50 % ceny kurzu, od 10 do 3 dnů před začátkem kurzu 70 % ceny kurzu, méně než 3 dny před začátkem kurzu 100 % ceny kurzu, po zahájení kurzu 100 % ceny kurzu. 7. Pořadatel jazykového 

kurzu je oprávněn z organizačních a jiných důvodů zrušit kurz s tím, že cena kurzu nebo jeho poměrná část bude účastníkům vrácena. 8. Pořadatel neručí za osobní majetek dítěte v kurzu, zejména za ztrátu či 

odcizení drahých předmětů jako mobilních telefonů, přehrávačů, fotoaparátů a dalších věcí, které do kurzu nepatří. 9. Reklamace je možná pouze písemně a bude postupováno podle platného reklamačního řádu. 9. 

Účastník není oprávněn se soukromě domlouvat na výuce s lektorem. V případě prokázání této skutečnosti se zavazuje zaplatit cenu ve výši ročního ušlého zisku. 

Datum:  Místo: Podpis rodiče: 
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