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Doba studia je 12 týdnů, a to dle zvoleného kurzu buď 24 vyuč.hod. (cena kurzu 3.100kč) nebo 48
vyuč.hod. (cena kurzu 5.000Kč) - 1 vyuč.hod. = 45 minut. Vyučování probíhá ve skupinkách po
maximálně 4 studentech.
Po vyhodnocení zařazovacího testu bude student prostřednictvím e-mailu informován o zařazení do
konkrétního kurzu, datu splatnosti a způsobu zaplacení kurzovného. Kurzovné je student povinen
uhradit v celé výši, jakmile mu sdělíme jeho zařazení do kurzu, a to nejpozději do data, které je vždy
dáno Jazykovou školou v zaslaném e-mailu. Pokud kurzovné student neuhradí do daného data, Jazyková
škola má právo tohoto studenta vyřadit z přiděleného kurzu a nahradit jej jiným studentem. Platit
můžete hotově v naší kanceláři, kde obdržíte daňový příjmový doklad, nebo také bankovním převodem
na náš bankovní účet u Fio Banky: 2300887829/2010 (jako variabilní symbol uveďte Vaše telefonní
číslo nebo číslo faktury, pokud byla vystavena). Pokud si přejete vystavit fakturu, je nutné to sdělit včas.
Zpětně faktury nevystavujeme.
Každý student má právo na vrácení kurzovného pouze v případě, rozhodne-li se ukončit studium po
prvním dnu výuky z důvodu nespokojenosti nebo špatného zařazení, a to hned druhý den po první
uskutečněné hodině kurzu. Student v takovém případě o svém rozhodnutí informuje Jazykovou školu
osobně v kanceláři školy, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Pokud student navštíví až druhou
hodinu kurzu, na vrácení kursovného nebude mít již nárok. V žádném jiném případě kurzovné
nevracíme.
Ve zvláštních případech, kdy nebude z provozních nebo personálních důvodů (např. onemocnění
lektora) možné provádět výuku, jsme povinni zajistit jiného lektora nebo hodiny nahradit. Zameškané
hodiny ze strany studenta nejsme povinni nahrazovat.
V ceně kurzu není zahrnuta cena za učebnice a dodatečné studijní materiály Only4.
Začátek, průběh a konec kurzu je pevně stanoven datumovým plánem výuky, který obdržíte od svého
vyučujícího na první hodině. Kromě výše uvedených výjimek nelze výuku přesunovat.
Přihláška se stává závaznou až po zaplacení kurzovného.

