
Jazyková škola ArinaRa
Michaela Chytrá
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
ke studiu v Jazykové škole ArinaRa Michaely Chytré

PŘEDMĚT VÝUKY -  zaškrtněte Vámi vybraný předmět     
 

Nejazykové předměty: matematika fyzika zeměpis dějepis chemie biologie

IT vlastivěda jiný předmět:......................................
Speciální požadavky (např.: výuka 2x v týdnu, intenzivní, business, v kurzu s někým apod.):

   

CENÍK VÝUKY (platný od 1.8.2022) – zaškrtněte prosím Vámi vybraný typ výuky
U přípravných kurzů na standardizované zkoušky se NEPLATÍ DPH.
U ostatních kurzů je DPH 21 %.  Ceny jsou uvedeny bez DPH.
 

NEJAZYKOVÉ PŘEDMĚTY 

VÝUKA SENIOR LEKTORY

POČET STUDENTŮ
CENA ZA HODINU

(60')
PLATBA ZA

6 x 60'
CENA ZA 90

minut
PLATBA

ZA  6 x 90'

individuální výuka 480,00 Kč 2 880,00 Kč 720,00 Kč 4 320,00 Kč

2 studenti 330,00 Kč 1 980,00 Kč 495,00 Kč 2 970,00 Kč

3-6 studentů 240,00 Kč 1 440,00 Kč 360,00 Kč 2 160,00 Kč

VÝUKA JUNIOR LEKTORY

POČET STUDENTŮ
CENA ZA HODINU

(60')
PLATBA ZA

6 x 60'
CENA ZA 90

minut
PLATBA

ZA  6 x 90'

individuální výuka 380,00 Kč 2 280,00 Kč 570,00 Kč 3 420,00 Kč

2 studenti 240,00 Kč 1 440,00 Kč 360,00 Kč 2 160,00 Kč

3-6 studentů 210,00 Kč 1 260,00 Kč 315,00 Kč 1 890,00 Kč

PODMÍNKY VÝUKY
   

PLATBA
Kurzovné se standardně platí na 6 lekcí (60 či 90 minut) předem, hotově na první hodině kurzu.  Po
vyčerpání předplacených hodin budete vyzváni lektorkou k úhradě další části kurzu.

Firmám, se kterými máme podepsanou smlouvu či objednávku, zasíláme faktury dle sjednaných podmínek.

ABSENCE,     ZRUŠENÍ HODINY
Lekce se neúčtuje pouze v případě:

1. je-li zrušena ze strany jazykové školy ArinaRa (Lektor nabídne náhradní termín, ale Vám  nevyhovuje).
 

2. navštěvujete-li individuální kurz a omluvíte se  minimálně 24 hodin předem (telefonicky či osobně).
Možno pouze 1 x za měsíc. V průběhu pázdnin, svátků a dovolených je možno zrušit výuku častěji.
 

3. navštěvujete-li kurz pro více studentů, hodina se neúčtuje pouze v případě, že se na zrušení domluví
všichni studenti a omluví se minimálně 24 hodin předem.  Možno pouze 1 x za měsíc.  V průběhu
pázdnin a dovolených je možno zrušit výuku častěji.
   

UKONČENÍ KURZU
Pokud již nebudete moci na kurz docházet, oznamte prosím tuto skutečnost minimálně 14 dní předem na e-
mail info@arinara.com, nebo na tel: 604260855.



STUDENT:
Příjmení jméno: 

Datum narození:

Trvalé/Přechodné bydliště

Telefonní kontakt:

E-mail:

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE (Pokud je student nezletilý):

Příjmení a jméno:

Datum narození:

Trvalé/Přechodné bydliště (pokud se liší)

Telefonní kontakt:

E-mail:

FAKTURAČNÍ ÚDAJE pro firmy:

Název firmy či OSVČ:

Adresa:

IČ:

E-mail pro zasílání faktur:

Poznámka (požadovaný text na FA apod.)

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.
Jazyková škola ArinaRa se zavazuje zajistit ochranu těchto údajů před zneužitím dle GDPR.

V , dne 

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