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OBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ JAZYKOVÝCH KURZŮ PRO VEŘEJNOST
Podáním písemné přihlášky do jazykového kurzu akceptuje Klient podmínky, které určují obsah
smluvního vztahu mezi Klientem a Poskytovatelem (Gabriela Nosková - Jazyková škola Jihlava,
IČ 680 32 650) dle občanského zákoníku § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.
Předmět plnění
Předmětem plnění je závazek Poskytovatele zajistit pro Klienta objednanou jazykovou výuku
zveřejněnou na stránkách www.jazykova-skola-jihlava.cz a na druhé straně závazek Klienta
uhradit Poskytovateli za výuku sjednanou cenu.
Kurzovné
Kurzovným se rozumí částka zahrnující cenu výuky v rozsahu uvedeném v informacích o kurzech
(www.jazykova-skola-jihlava.cz) a interních materiálů používaných při výuce, s výjimkou
nákladů na pořízení učebnice, kterou si Klient v případě nutnosti uhradí sám.
Platba a rezervace kurzu
Po obdržení přihlášky Klienta Poskytovatel vystaví daňový doklad, který je Klient povinen uhradit
před zahájením kurzu. Zaplacením kurzovného je Klientovi rezervováno místo v příslušném
kurzu. V případě, že Klient odeslal platbu a kurz je již obsazen, je Poskytovatel povinen nabídnout
Klientovi náhradní výuku v nejbližším možném termínu nebo platbu neprodleně vrátit.
Bankovní účet pro bezhotovostní platbu: 2500501142/2010 (zpráva pro příjemce: Jméno a
příjmení klienta).
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Náhrady odvolané výuky ve skupinovém kurzu (3-členný a více)
Výuka probíhá v každém termínu, pro který byla smluvena (příklad: čtvrtek 14:30 – 16:00).
Nemůže-li se Klient na výuku dostavit z jakýchkoliv důvodů (nemoc, úraz, služební cesta,
naplánovaná dovolená apod.), nelze z pochopitelných důvodů, jako je kapacita, časové možnosti
ostatních studentů apod., zajistit náhradní termín výuky či vrátit kurzovné za zmeškaný kurz.
V případě ale, že se nemohou všichni studenti dostavit na kurz a tuto skutečnost alespoň 24
hodin předem oznámí, lze si s vyučující domluvit náhradní termín takto odvolaného kurzu.
Jelikož se Poskytovatel snaží náhradní výuku zajistit vždy, může se náhradní kurzu ujmout jiná
vyučující, a to z důvodu, že stávající lektorka již pro něj nenajde ve svém rozvrhu volný termín.
V případě, že Klient zaplatil kurzovné na nové pololetí a nastanou skutečnosti, které mu brání v
dokončení kurzu, má nárok na vrácení 50% zbývajících neodchozených kurzů.
Náhrady odvolané výuky - individuální kurz
Výuka probíhá v každém termínu, pro který byla smluvena (příklad: čtvrtek 14:30 – 16:00).
Důvody k poskytnutí náhradního termínu odvolané výuky jsou nemoc, úraz, služební cesta,
naplánovaná dovolená. Přes veškeré pochopení jiné důvody (vánoční pečení, nezajištěné hlídání
dítěte, zapomněl/a/ jsem na kurz apod.) nelze bohužel akceptovat. Termín pro náhradní výuku se
Poskytovatel snaží najít v každém případě. Proto se může stát, že se náhradního kurzu ujme jiná
vyučující, neboť v daném termínu je stávající lektorka již jinak časově vytížená.
Náhradní termín odvolané výuky se Klient snaží s vyučující domluvit co nejdříve (nejpozději
před koncem aktuálního zúčtovacího období). Případné zbylé nenahrazené kurzy se do dalšího
období nepřevádí.
Ostatní ujednání
Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Klienta obsažené v přihlášce výlučně pro účely
plnění smluvních práv a povinností a po ukončení smluvního vztahu tyto údaje zlikvidovat, s
výjimkou údajů nezbytných pro plnění povinností Poskytovatele stanovených právními předpisy.
Vztahy smluvních stran těmito podmínkami blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Svým podpisem stvrzuji, že s výše uvedenými podmínkami souhlasím.

V Jihlavě dne .....................................

..........................................................
podpis Klienta
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