Jazyková škola ArinaRa
tel: 604260855

Michaela Chytrá
Čelakovského 297, Rakovník
e-mail: info@arinara.com www.arinara.com

IČ: 64736644

Závazná přihláška na kurz jazyků na školách
Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte do Jazykové školy ArinaRa, nebo pošlete sken/foto přes Messenger, nebo
emailem na info@arinara.com s předmětem PŘIHLÁŠKA NA KURZ. Pokud Vám do 2 dnů účast nepotvrdím, raději
zavolejte na 604260855.
Rozřazovací testy do všech úrovní jsou ke stažení na našem webu: http://www.arinara.com/testy.htm

CENÍK
VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ NA ŠKOLÁCH V RAKOVNÍKU (DPH se neplatí)
Cena zahrnuje pouze výuku.

NĚMČINA, RUŠTINA, ŠPANĚLŠTINA, FRANCOUZŠTINA, ITALŠTINA, PORTUGALŠTINA*
Kurzy jsou 60 minut 1x týdně.
Cena za 60' za osobu

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

Skupina 3-5 studentů

160,00 Kč

4 800,00 Kč

Skupina 6-8 studentů

120,00 Kč

3 600,00 Kč

* Cena jiných (neuvedených) jazyků bude upřesněna individuálně.

DNY A ČASY KURZU
Na základě této přihlášky Vám zašleme email s odkazem na hlasování o termínu kurzu na Doodle, kde
vyznačíte všechny Vaše časové možnosti, kdy byste mohli na kurz docházet. Kurz bude otevřen v den a čas,
který bude vyhovovat nejvíce zájemcům :-).
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
Hodina či 90minutovka se nezapočítává do předplacených lekcí pouze v případě:
1. je-li výuka zrušena ze strany jazykové školy ArinaRa.Když lektor nabídne náhradní termín, ale žákům
se nehodí.
2. Na zrušení 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 části kurzovného.

STUDENT
Jméno a příjmení:
Třída a škola:
Mobil:
E-mail:
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Mobil:
E-mail:

PŘEDMĚT VÝUKY - zaškrtněte Vámi vybraný jazyk
němčina
ruština
španělština
francouzština
jiný jazyk: …...........................................

italština

portugalština

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.
Zároveň se také zavazujete k tomu, že nebudete na prezenční výuku posílat dítě s teplotou či jinými projevy
infekčích chorob (kašel, rýma apod.). Děkujeme :-).
V

dne

...........................................................................................

podpis zletilého studenta, či zákonného zástupce

