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Závazná přihláška na kurz Cambridge English
a ostatní jazyky na školách
Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte do Jazykové školy ArinaRa, nebo pošlete sken emailem
na info@arinara.com s předmětem PŘIHLÁŠKA NA KURZ, nebo přes Messenger. Pokud Vám do 2 dnů účast
nepotvrdím, raději zavolejte na 604260855.
Studenti, kteří úspěšně složili zkoušku Cambridge English, budou automaticky zařazeni o úroveň výš :).
Kdo neví, kam se zařadit, zkuste si prosím rozřazovací testy. Jeden na gramatiku a jeden na poslechy:
https://www.examenglish.com/leveltest/grammar_level_test.htm;
https://www.examenglish.com/leveltest/listening_level_test.htm.

CENÍK
VÝUKA PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ CAMBRIDGE ENGLISH NA ZŠ A SŠ V RAKOVNÍKU A OKOLÍ
(DPH se neplatí)
U škol mimo Rakovník počítejte prosím s mírně zvýšenou sazbou kvůli dojíždění lektorů, nebo kvůli nájmům
na školách.
Cena zahrnuje pouze výuku. Nezahrnuje učebnice ani poplatek za zkoušku.
YLE STARTERS, YLE MOVERS, YLE FLYERS
Kurzy jsou 60 minut 1x týdně.
Cena za hodinu (60') za osobu

Cena za celý školní rok (30 týdnů)
Platí se hotově na 2. hodině

Skupina 3-5 žáků

200,00 Kč

6 000,00 Kč

Skupina 6-8 žáků

150,00 Kč

4 500,00 Kč

KET + OSTATNÍ JAZYKY
Kurzy jsou 60 minut 1x týdně.
Cena za hodinu (60') za osobu

Cena za celý školní rok (30 týdnů)
Platí se hotově na 2. hodině

Skupina 3-5 studentů

220,00 Kč

6 600,00 Kč

Skupina 6-8 studentů

180,00 Kč

5 400,00 Kč

PET, FCE, CAE
Kurzy jsou 90 minut 1x týdně.
Cena za 2 lekce (90') za
osobu

Cena za 1. část školního
roku (15 týdnů)

Cena za 2. část školního
roku (15 týdnů)

Platí se hotově na 2. hodině

Platí se hotově po uplynutí 15
týdnů 1. části kurzu.

Skupina 3-5 studentů

330,00 Kč

4 950,00 Kč

4 950,00 Kč

Skupina 6-8 studentů

270,00 Kč

4 050,00 Kč

4 050,00 Kč

Preferované dny a časy kurzu
Na základě této přihlášky Vám zašleme email s odkazem na hlasování o termínu kurzu, kde vyznačíte všechny
Vaše časové možnosti, kdy byste mohli na kurz docházet. Kurz bude otevřen v den a čas, který bude vyhovovat
nejvíce zájemcům.

PODMÍNKY VÝUKY

PLATBA
Kurzovné se platí na 2. hodině kurzu přímo lektorce. Na první hodině se uvidí, kolik se sejde studentů,
doladí se časy kurzu a učebnice.
ABSENCE, ZRUŠENÍ HODINY
Lekce se nezapočítává do předplacených lekcí pouze v případě:
1. je-li výuka zrušena ze strany jazykové školy ArinaRa, lektor nabídne studentům náhradní termín, ale jim
se nehodí.
2. Na zrušení se domluví VŠICHNI studenti a omluví se minimálně 24 hodin předem. Např. školní
výlet, ředitelské volno, náhlé uzavření škol apod.
Pokud budou školy opět zavřeny, automaticky přecházíme na online výuku.
UKONČENÍ KURZU
Ukončení kurzu je možné pouze ze zdravotních důvodů po předložení originálu lékařské zprávy.
Ukončení kurzu oznamte na e-mail info@arinara.com, nebo na tel: 604260855 přímo vedení jazykové školy
ArinaRa. Pokud ukončení kurzu nenahlásíte, nebudete mít nárok na vrácení odpovídající části kurzovného.

STUDENT
Příjmení jméno:
Datum narození:
Třída a škola
Telefonní kontakt:
E-mail:
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé/Přechodné bydliště
Telefonní kontakt:
E-mail:
KURZ (Zakroužkujte. Pokud si nejste jisti pokročilostí, zakroužkujte otazníky.)
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Svým podpisem stvrzujete objednávku výuky v jazykové škole ArinaRa Michaely Chytré a také to, že
souhlasíte s výše uvedenými cenami a podmínkami, že je bez výhrad přijímáte a že nám v případě změny
Vašich osobních údajů (jména, adresy, telefonního čísla či e-mailu) tyto skutečnosti do 14 dnů nahlásíte.
Svým podpisem také souhlasíte se zpracováním všech výše uvedených údajů v souvislosti s výukou v
kurzech jazykové školy ArinaRa. Jazyková škola ArinaRa se zavazuje ochránit všechny Vaše údaje před
jakýmkoli zneužitím dle GDPR.
V.............................., dne..........................

....................................................................................
podpis plnoletého studenta, či zákonného zástupce

