Súčasný učiteľ:

Preferovaný učiteľ:

Záväzná prihláška do celoročného kurzu pre deti, mládež a dospelých
Poskytovateľ: Jazyková škola SPEAK, spol. s r.o. v zastúpení kon. Mgr. Radovanom Ocharovichom, Mgr. Janou Ocharovichovou,
a asistentkou riaditeľa Mgr. Zdenkou Martuliakovou
Sídlo: Kuzmányho 19/15068, Banská Bystrica, 974 01; IČO: 36799351
Číslo účtu: SK59 0900 0000 0050 6879 7282 (var. symbol: dátum narodenia záujemcu, správa pre prijímateľa: priezvisko a meno
záujemcu). Telefonický kontakt: 0904 407 407, 0910 315 695, 048/ 414 08 40

Záujemca: ..............................................

Zákonný zástupca: .................................................

Trvalý pobyt: ...........................................

Trvalý pobyt (pokiaľ je iný ako má záujemca): .......................

Dátum narodenia: ...................................

Dátum narodenia: ......................................

Telefonický kontakt: ................................

Telefonický kontakt: ...................................

E-mail: .......................................................

E-mail: .......................................................

Predmet záväznej prihlášky


BANSKÁ BYSTRICA: Výučba bude prebiehať v Jazykovej škole SPEAK, spol. s r.o. na adrese: Kuzmányho 19/15068, Banská
Bystrica 974 01, v dňoch ............................... a v čase ...................................... v dobe od 24.09.2018 do 27.05.2019 (kurzy
pondelok/streda) a od 25.09.2018 do 21.05.2019 (kurzy utorok/štvrtok). V prípade maturity bude výučba od 24.09.2018 do
15.04.2019. V prípade doplatku za kurz na mesiac jún je obdobie výučby od 24.09.2018 do 24.06.2019 (pondelok/streda) a od
25.09.2018 do 18.06.2019 (kurzy utorok/štvrtok).


Poskytovateľ a záujemca, resp. zákonný zástupca (ďalej len záujemca) sa dohodli, že poskytovateľ sa touto záväznou
prihláškou zaväzuje sprostredkovať vyučovanie ..................... jazyka - kurzu s názvom ............................................,
v celkovej hodnote
289,- EUR (detské kurzy od 2 do 14 rokov; maturita) vo výmere 60 vyučovacích hodín (60/45-minútových). V prípade
maturity je 51 vyučovacích hodín (60 minútových).

Doplatok za mesiac jún 2019 za 8x45 min, alebo 8x60 min (v závislosti od počtu študentov v skupinke)
39,- EUR.


Poskytovateľ a záujemca, resp. zákonný zástupca (ďalej len záujemca) sa dohodli, že poskytovateľ sa touto záväznou
prihláškou zaväzuje sprostredkovať vyučovanie ...................... jazyka - kurzu s názvom .............................................,
v celkovej hodnote
389,- EUR (teenegerské kurzy od 15 do 19 rokov; kurzy pre dospelých, FCE, CAE kurzy) vo výmere 120/45 minútových
alebo 60/60 minútových vyučovacích hodín.

Doplatok za mesiac jún 2019 za 16x45 min, alebo 8x60 min (v závislosti od počtu študentov v skupinke)
49,- EUR.


ZVOLEN: Výučba bude prebiehať v Jazykovej škole SPEAK, spol. s r.o. na adrese: Jilemnického 1 (budova 1ZŠ), Zvolen,
960 01, v dňoch .................................. a v čase ................................... v dobe od 24.09.2018 do 27.05.2019 (kurzy
pondelok/streda) a od 25.09.2018 do 21.05.2019 (kurzy utorok/štvrtok). V prípade maturity bude výučba od 24.09.2018 do
15.04.2019. V prípade doplatku za kurz na mesiac jún je obdobie výučby od 24.09.2018 do 24.06.2019 (pondelok/streda) a od
25.09.2018 do 18.06.2019 (kurzy utorok/štvrtok).


Poskytovateľ a záujemca, resp. zákonný zástupca (ďalej len záujemca) sa dohodli, že poskytovateľ sa touto záväznou
prihláškou zaväzuje sprostredkovať vyučovanie ..................... jazyka - kurzu s názvom ............................................,
v celkovej hodnote
249,- EUR (detské kurzy od 2 do 14 rokov; maturita) vo výmere 60 vyučovacích hodín (60/45-minútových). V prípade
maturity je 51 vyučovacích hodín (60 minútových).

Doplatok za mesiac jún 2019 za 8x45 min, alebo 8x60 min (v závislosti od počtu študentov v skupinke)
39,- EUR.


Poskytovateľ a záujemca, resp. zákonný zástupca (ďalej len záujemca) sa dohodli, že poskytovateľ sa touto záväznou
prihláškou zaväzuje sprostredkovať vyučovanie ...................... jazyka - kurzu s názvom .............................................,
v celkovej hodnote
349,- EUR (teenegerské kurzy od 15 do 19 rokov; kurzy pre dospelých, FCE, CAE kurzy) vo výmere 120/45 minútových
alebo 60/60 minútových vyučovacích hodín.

Doplatok za mesiac jún 2019 za 16x45 min, alebo 8x60 min (v závislosti od počtu študentov v skupinke) 49,- EUR.

1. Pri nástupe na kurz budú záujemcovi odovzdané študijné materiály zo strany poskytovateľa, a to konkrétne
.................................................., ks ....... . Záujemca potvrdzuje prevzatie týchto študijných materiálov podpisom v Zozname
prebratej literatúry.
Poskytovateľ a záujemca sa dohodli, že záujemca sa touto záväznou prihláškou zaväzuje uhradiť cenu kurzu a cenu učebných
materiálov spolu vo výške ...............,- EUR, a to tak, že uhradí
......................... EUR do 14.09.2018

a
...................... EUR do 15.11.2018.
Platbu je možné realizovať v hotovosti v Jazykovej škole SPEAK alebo na účet č. SK59 0900 0000 0050 6879 7282. Poplatok
za jazykový kurz a učebné materiály sa nevracia.
2. Ak záujemca neuhradí poplatok za jazykový kurz v plnej výške a termínoch podľa bodu 2 tejto záväznej prihlášky, stráca
nárok na miesto v kurze.
3.

V prípade platby na faktúru je záujemca povinný uhradiť plnú sumu za jazykový kurz a učebné materiály naraz.

4.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť čas a intenzitu výučby v nasledujúcich prípadoch:
1 až 3 študenti v kurze: osobitné platobné podmienky (individuálna výučba),
4 až 8 študentov v kurze: 60 minút/ kurzy pre dospelých, High school program, maturita; 45 minút/ detské kurzy,
9 až 12 študentov v kurze: 90 minút/kurzy pre dospelých a High school program; 60 minút/detské kurzy.

5.

Študent (zákonný zástupca) sa zaväzuje zmeniť termíny kurzu najneskôr do 14.9.2018. V opačnom prípade si škola
vyhradzuje právo ponechať pôvodný termín prihlásenia sa na daný kurz!

6.

Poplatok za Cambridgeské skúšky (YLE, KET, PET, FCE, CAE, IELTS) sa platí navyše a nie je zahrnutý v cene
kurzu.

7.

Pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu v mesiaci september do 14.09.2018 budú pre študentov platné nasledujúce
sumy za Cambridge skúšky:
Názov skúšky
YLE (Young learners)
KET A2
PET
B1
FCE B2
CAE C1

Pôvodná cena

Zľavnená cena pri uplatení vzdel.poukazu

55€
85€
95€
165€
175€

20€
60€
60€
120€
130€

8. Záujemca týmto udeľuje poskytovateľovi podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 84/ 2014 Z. z. súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto prihláške a jej
prílohách za účelom splnenia zmluvných a zákonných povinností poskytovateľa, najmä v súvislosti so sprostredkovaním
vyučovania uvedeného vyššie. Záujemca tento súhlas udeľuje po dobu 12 mesiacov odo dňa podpisu tejto prihlášky.
9. Poskytovateľ a záujemca si túto prihlášku prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali.
10. Záujemca svojim podpisom vyjadruje súhlas so zasielaním informačných emailov Jazykovej školy SPEAK na vyššie uvedený
e-mail.
11. Jazyková škola akceptuje len riadne vyplnenú a podpísanú záväznú prihlášku.
V Banskej Bystrici dňa ...................... .

........................................................
Za poskytovateľa

.............................................................
Za záujemcu (zákonný zástupca)

Cenník kníh platný pri nesplnení úhrady podľa bodu 2 záväznej prihlášky:
Názov knihy
Kid´s box
Get smart
Hot spot
Cutting Edge
New English File
Ready for first
Ready for advanced
Passwort
Leo y Lola
Kópie

Set
Student´s book + workbook
Student´s book + workbook
Student´s book + workbook
Student´s book
Student´s book
Student´s book
Student´s book
Lehrbuch
Libro de texto y libro de trabajo
-

Cena knihy
25€
25€
29€
29€
25€
29€
29€
25€
20€
25€

Čestné vyhlásenie pre zber údajov 2018/2019
zákonný zástupca
...................................................................................................................................................
(meno a priezvisko, adresa a druh pobytu, telef. kontakt)
v súlade s § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov

týmto čestne vyhlasujem, že poskytujem svoj súhlas na započítanie dieťaťa
Meno a priezvisko dieťaťa: ......................................................................................................
Dátum narodenia: ................................... miesto narodenia: ..................................................
Adresa a druh pobytu: ..............................................................................................................

do zberu údajov len jednej jazykovej škole (JŠ), ktorou je:
Názov a adresa školy: Jazyková škola SPEAK , Kuzmányho 19, 974 01 Banská Bystrica .
Svojím podpisom na tomto vyhlásení potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé a úplné a že som neudelil
súhlas na zber údajov inej JŠ.
Som si vedomý, že v prípade poskytnutia súhlasu na zber údajov súčasne aj inej JŠ som povinný uhradiť
náklady na financovanie dieťaťa v plnej výške.

V (Vo) ...................................... dňa .........................

Poznámka: druh pobytu – trvalý, prechodný

..........................................
podpis

