
VÝBĚR KURZU
výběr kurz          rozsah kurzu           frekvence výuky         den / čas výuky                                   cena kurzu                                                     
                                                                                                                                                              (včetně výukového materiálu)
____________________________________________________________________________________________________________

    STARTERS (Pre A1)      26 lekcí             1 x 45 min.                  STŘEDA      14:10 - 14:55                      2 950,- Kč                                                                          
                                                                                                                                                                                                         

 
    MOVERS (A1)     26 lekcí             1 x 45 min.                  STŘEDA      15:00 - 15:45                      2 950,- Kč          

Výuka v kurzech STARTERS (Pre A1) a MOVERS (A1) probíhá na Základní škole Jiráskovy sady. 
Registrace přihlášek je ukončena 20.9. 2019.

     KET  (A2)              28 lekcí              1 x 60 min.               PÁTEK         14:00 - 15:00                      4 490,- Kč   
       Požaduji rozložení platby kurzovného do dvou splátek.

               (V případě zájmu zaškrtněte)
                                                                                                                                                                                 

Výuka kurzu KET (A2) probíhá v prostorách Gymnázia pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II. 
Registrace přihlášek je ukončena 16.9. 2019.

O přihlášení k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge English po absolvování připravného kurzu

MÁM ZÁJEM      UVAŽUJI              NEMÁM ZÁJEM             (zaškrtněte)

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
 do přípravného jazykového kurzu CAMBRIDGE ENGLISH

školní rok 2019/2020

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIRÁSKOVY SADY

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
ŽÁK/YNĚ
Jméno a příjmení: ……………………………………………………..   Třída:………….

Adresa bydliště:

Ulice a č.p………………………….   Město……………………   PSČ………………….

Telefon: …………………………… (student/zákonný zástupce nezletilého)

E-MAIL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
     
    Na tento e-mail bude zaslána elektronická faktura!
   V případě nezletilého žáka/studenta uveďte emailovou adresu jeho zákonného zástupce.

      info@aspirecentrum.cz
                +420 705 005 725

      www.aspirecentrum.cz
                      

Byl/a jsem seznámen/a se Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou součástí této přihlášky a souhlasím        
s nimi. Zároveň souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním mých osobních údajů za účelem 
nabídky služeb a zboží. Jsem si vědom/a, že mé osobní údaje budou uchovávány v evidenci Jazykového a 
vzdělávacího centra aspire (poskytovatel služeb)a s touto skutečností souhlasím. Potvrzuji správnost a pravdivost 
uvedených údajů. 

V…………………….    datum…………………… podpis ……………………………………
                                (student nebo zákonný zástupce v případě nezletilého žáka)
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
pro zajištění a poskytnutí přípravných jazykových kurzů k mezinárodním zkouškám.

Tyto podmínky (VOP) vstupují v platnost dne 30. 8. 2019.

Poskytovatelem služby je Jazykové a vzdělávací centrum aspire, Březohorská 253, 261 02 Příbram 7, Mgr. Hana Horáková (IČO 
03318656), telefon 705 005 725, e-mail info@aspirecentrum.cz, pribram@ap.elec.eu, www.aspirecentrum.cz. 

Poskytovatel je certifikovaným přípravný centrem pro zkoušky Cambridge English a autorizovaným partnerem Evropského centra 
jazykových zkoušek  a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky s.r.o (www.elec.eu), které je administrátorem mezinárodních 
jazykových zkoušek Cambridge English. 

Objednavatel je spotřebitel, který má zájem o absolvování přípravného jazykového kurzu popsného v Závazné přihlášce do přípravného 
jazykového kurzu k mezinárodním zkouškám (dále jen „přihláška“).  Tyto VOP poskytovatele tvoří nedělitelnou součást přihlášky, kterou 
si objednavatel objednává u poskytovatele služby spočívající mimo jiné v organizaci a provedení přípravého jazykového kurzu. Tyto 
VOP obsahují práva a povinnosti obou účastníků smlouvy, včetně postupu při uzavírání smlouvy, storno podmínek, odpovědnosti apod. 
Pokud tyto VOP nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb.,občanský 
zákoník. Objednavatel prohlašuje, že mu byly před uzavřením přislušné smlouvy jasně a srozumitelně poskytnuty všechny pro daný 
obchod potřebné informace. 
Poskytovatel při plnění služby spolupracuje se školami, na kterých kurzy probíhají a pro jejichž žáky a studenty jsou tyto kurzy také 
určeny. Jedná se o partnerské školy Evropského centra jazykových zkoušek. Poskytovatel i objednavatel se zavazují dodržovat 
podmínky, které byly v souvislosti s plněním služby předem s vedením těchto škol dohodnuty. Žáci a studenti jsou povinni dodržovat 
školní řád platný na škole, ve které přípravné jazykové kurzy navštěvují. 

Uzavření smlouvy
Objednavatel vyplní v listinné formě přihlášku, která mu bude zprostředkována na partnerské škole nebo si ji vyžádá k zaslání 
elektronicky na e-mail adresu info@aspirecentrum.cz. Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku předá ve své škole určené konaktní 
osobě nebo ji doručí na výše uvedenou e-mailovou adresu a to jako přílohu emailové zprávy. Takto zaslaná nebo předaná přihláška je 
návrhem na uzavření smlouvy, je právním jednáním směřujícím k uzavření smlouvy a objednavatel se cítí být přihláškou vázán, bude-li 
ze strany poskytovatele akceptována a potvrzena. Smluva o zajištění a poskytnutí přípravných jazykových kurzů k mezinárodním 
zkouškám je uzavřena akceptací přihlášky objednavatele ze strany poskytovatele služby. Uzavřením smlouvy se poskytovatel zavazuje 
zajistit objednavateli absolvování přípravného jazykového kurzu za podmínek stanovených v těchto VOP a objednavatel se zavazuje 
zaplatit poskytovateli dohodnutou cenu v daném termínu splatnosti. 

Práva a povinnosti objednavatele a poskytovatele
Objednavatel je povinen zaplatit poskytovateli sjednanou cenu služby spojenou se zajištěním a poskytnutím kurzů dle přihlášky. S výší 
ceny a službami v ceně zahrnuté je objednavatel poskytovatelem předem seznámen. Cena výukového materiálu je zahrnuta do ceny 
kurzu. Po uzavření smlouvy je objednavateli vystavena elektronická faktura, která je zasílána elektronickou poštou na e-mailovou 
adresu objednavatele (resp. zákonného zástupce v případě nezletilé osoby). Splatnost faktury je uvedena na vystavené elektronické 
faktuře. Objednavatel je povinen uhradit poskytovateli cenu objednaných služeb v termínu splatnosti.
Poskytovatel je povinen poskytnout objednavateli služby spojené se zajištěním a poskytnutím zvoleného připravného jazykového kurzu, 
a to v daném rozsahu, termínu a místě předem dohodnutém. V zájmu zachování kvality výuky si poskytovatel vyhrazuje právo provádět 
změny ve způsobu zajištění výuky a to např. změnu učebny, změnu lektora. Změna lektora kurzu není důvodem k ukončení smluvního 
vztahu ze strany objednavatele.
Poskytovatel si vyhrazuje právo poskytovat služby na partnerských školách v souladu s ujednanými podmínkami a to v dohodnutém 
čase a pouze ve dnech, kdy na těchto školách probíhá standardní výuka. Zároveň si poskytovatel vyhrazuje právo na přesunutí nebo 
zrušení výukové hodiny při zachování daného rozsahu kurzu uvedeného na přihlášce.

Storno podmínky
Objednavatel má právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, musí obsahovat identifikaci smlouvy, 
objednavatele, přípravný kurz, název partnerské školy, na které se kurz organizuje a musí být odeslán poskytovateli bez zbytečného 
odkladu prostřednictvím poštovního doručovatele nebo e-mailem na adresu pribram@ap.elec.eu. V případě stornování kurzu 
objednavatelem před zahájením výuky si poskytovatel účtuje 50% z ceny kurzovného, po zahájení výuky má právo účtovat 
objednavateli plnou výši kurzovného. Objednavatel si vyhrazuje právo neotevřít nebo zrušit plánovanou výuku v případě, že počet 
zájemců nedosáhne po termínu ukončení registrace přihlášek minimálního počtu uchazečů potřebných pro otevření kurzu. Zájemcům 
může být nabídnuta jiná alternativa studia. 
Poskytovatel si zároveň vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části. O této skutečnosti bude objednavatel neprodleně 
informován. Objednavateli tím vzniká nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného. V případě vrácení části nebo celého 
kurzovného bude částka na základě požadavku objednavatele převedena na jeho účet do 14 dnů. 

Odpovědnost
Poskytovatel služeb neodpovídá za škodu způsobenou nedodržením smluvních podmínek ze strany žáka či studenta. Poskytovatel není 
odpovědný za nedodržení závazků vycházejících z těchto VOP, pokud k porušení došlo v důsledku nepředvídatelné události, v případě 
vyšší moci nebo činem způsobeným osobou nemající nic společného s organizací jazykových kurzů. Poskytovatel neodpovídá za 
neúčast žáka či studenta ve výuce a objednavateli tak nevzniká nárok na finanční ani jinou kompenzaci.
V případě porušení platného školního řádu školy, kde výuka probíhá nebo v případě opakovaného hrubého narušování výuky ze strany 
žáka či studenta, na které bude jeho zákonný zástupce (v případě nezletilého žáka/studenta) upozorněn, si poskytovatel vyhrazuje 
právo ukončit jeho docházku v kurzu bez nároku na vrácení kurzovného.  
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