
Jméno a příjmení:  ............................................................................................................. 

Adresa:                    ………………………………………………………………………………………... 

                                 ……………………………………………………………………………………….. 

Telefon:                   ............................................................................................................ 

E-mail:      .......................................................................................................................... 

Vyplňte prosím, pokud je plátcem kurzu Váš zaměstnavatel: 

Jméno zaměstnavatele: .................................................................................................................. 

Sídlo:   ............................................................................................................................................. 

IČ:   .....................................................................DIČ: …................................................................. 

 

Forma úhrady:                 □ hotově                    □ fakturou/bankovním převodem 
 

Přihlašuji se na výuku angličtiny: 

                                         □na celé pololetí       □ na celý školní rok 

 □po dobu ..................................měsíce/měsíců nebo          

 od ............................................do............................................. 
Přihlašuji se do kurzu:        

                                     □ individuálního s   □  pravidelnou docházkou (každý týden) 

                                                                    □  nepravidelnou docházkou (dle potřeby) 

                 □ pololetního skupinového (termín je stanoven, max. počet studentů—4) 

                    □ skupinového individuálního (termín si volí studenti,min.počet 2, max. 4 studenti) 

                 □ jednorázového  

                                     □ jiný: ........................................................................(maturita, certifikát, interview, atd.) 

Všeobecné podmínky účasti na jazykovém kurzu nebo výuce:  □ Četl/a jsem a souhlasím      

Vztah a právní poměr mezi Vámi a jazykovou školou Wanted English v.o.s. je dán občanským a obchodním zákoníkem a je navázán okamži-

kem podání podepsané a vyplněné přihlášky nebo zaplacením výuky. Definitivní zařazení do kurzu se provádí teprve po obdržení 

zálohové platby ve výši 1000Kč (záloha bude odečtena z ceny kurzu) nebo uhrazením celé či částečné platby za výuku.  

Odhlášení z kurzu před jeho zahájením (stornopoplatky) : více než 15 dní... 15%, 14-7dní ...50%, 7-0 dní ...100%. Storno poplatky jsou 

počítány z celkové ceny kurzu, pro výpočet storna se započítá skutečné datum zahájení kurzu. Storno 100% platí i v případě, že se účastník 

na kurz nedostaví nebo se odhlásí během kurzu. Stornopoplatky se neplatí, vyšle-li klient za sebe plně informovaného náhradníka. Veškeré 

odhlášky s nárokem na vrácení alespoň části již uhrazeného kurzovného  je nutno podat písemně. Platební podmínky: kurzovné se hradí 

před zahájením a nástupem do kurzu. Úhrada se provádí v hotovosti v kanceláři školy nebo bankovním převodem. Při úhradě kurzovného 

bankovním převodem vyčkejte na přidělení variabilního symbolu! Číslo účtu pro platbu BP: 107-9941670277/0100 .  

Celé znění všeobecných podmínek je na našem webu www.wantedenglish.cz a svým podpisem je akceptujete. 
 

Datum: .........................................................             Podpis: .................................................................... 

                                                                                         (v případě přihlášení dítěte,prosíme o podpis zákonného zástupce) 

 

Provozovna:  
 

Třeneckého 98/8 
736 01  Havířov-Město 

Přihláška do kurzu 
ve školním roce 2020/2021/ 2022 


