
                                                                  

Záväzná prihláška do celoročného jazykového kurzu angličtiny  
pre deti  v materských školách 

Poskytovateľ: Jazyková škola MOVE AHEAD, v zastúpení Mgr. Kamilou Sokolovou, Sídlo: Robotnícka 6 , Banská Bystrica, 
 974 01;    IČO: 40892191 

Pokyny ku platbe: Číslo účtu: 262 878 2940/1100 ;  
variabilný symbol: dátum narodenia klienta; správa pre prijímateľa : meno a priezvisko  klienta ) 

IBAN:SK8711000000002628782940                         SWIFT: TATRSKBX 
Telefonický kontakt: 0908 597 256, e-mail:info@skolahrou.eu, web.:www.skolahrou.eu 
 
Záujemca: .....................................................                                Zákonný zástupca : ................................................        

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

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

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

Materská škola : (napíšte názov obce) 

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

 

Predmet záväznej prihlášky 
ANGLIČTINA PRE DETI MŠ 3 - 6 rokov 

Termín trvania kurzu: cca 2.10. 2017 -15.6.2018 
 
□ Poskytovateľ a záujemca, resp. zákonný zástupca(ďalej len záujemca) sa dohodli, že poskytovateľ sa touto záväznou 
prihláškou zaväzuje sprostredkovať vyučovanie anglického jazyka - kurzu s názvom ...........................  v celkovej hodnote 
a počte žiakov v skupine: 
9-12 žiakov: 65,-Eur/1. polrok a 65,-Eur/2.polrok vrátane učebnice vo výmere  17/34 vyučovacích hodín 30 minútových; 2x 
týždenne. V cene kurzu  je zarátaná aj učebnica pre dieťa, ktorú žiak dostane po zaplatení jazykového kurzu priamo na 
vyučovacej hodine. 
Zľavy: Zľavy z ceny kurzu sa poskytnú v prípade , že na kurz angličtiny nastúpia viac ako 2 súrodenci v danom školskom roku 
a to nasledovne: 2 súrodenci: cena: 60,-Eur/1. šk. polrok/ jedno dieťa a 60,-Eur/ 2. šk. polrok/ jedno dieťa 
             3 súrodenci a viac : cena:   57,- Eur/1. šk. polrok/ jedno dieťa, a 57,- Eur/ 2. šk. rok/ jedno dieťa 
 
POZN.: v prípade nenaplnenia kurzu dostatočným počtom žiakov si jazyková škola vyhradzuje právo zmeniť dĺžku trvania kurzov a frekvenciu 
výučby. 
 
□ Výučba bude prebiehať priamo v MŠ, ktorú dieťa navštevuje v dňoch .......................... a v čase  od ..................... 
do...................... v dobe  od cca 2.10.2017 – cca 15.6. 2018 .  
 
1 .Poskytovateľ a záujemca, sa dohodli, že záujemca sa touto záväznou prihláškou zaväzuje uhradiť cenu kurzu vo výške       
130,- EUR, alebo    120,-EUR (zľava pri 2 súrodencoch), alebo 114,- EUR  (zľava pri 3 a viac súrodencoch) /celý školský rok  
požadovanú sumu zakrúžkujte) a to tak, že uhradí sumu: 
1.polrok:   65,- EUR    alebo  60,-EUR, alebo  57,-EUR   ( požadovanú sumu zakrúžkujte)                  do 2.10.2017        
    
 a     
2. polrok:   65,- EUR    alebo  60,-EUR, alebo  57,-EUR        ( požadovanú sumu zakrúžkujte)              do 31.1.2018             
                                        
2. Platbu je možné realizovať len dvomi spôsobmi: poštovou poukážkou, alebo na účet jazykovej školy (viď pokyny ku platbe 
na tejto strane hore).  
3. V prípade zrušenia celého vyučovania zo strany JŠ Move Ahead z dôvodu PN, resp. iných závažných dôvodov sa tieto 
hodiny odučia v náhradnom termíne najneskôr však do 30.6.2018. 
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4. V cene kurzu sú započítané náklady na prevádzku, didaktickú techniku a pomôcky na výučbu a plat učiteľke JŠ, ktorá 
vyučuje daný kurz. Z tohto dôvodu sa poplatok za jazykový kurz a učebné materiály nemôže vrátiť, keď dieťa vymešká 
hodinu angličtiny.  Výnimka: V prípade ,že dieťa vymešká  z dôvodu choroby viac ako 4 týždne nepretržite za sebou, jazyková 
škola vráti alikvotnú časť sumy rodičovi. 
5. Ak záujemca neuhradí poplatok za jazykový kurz a učebné materiály v plnej výške a termínoch podľa bodu 2. tejto 
záväznej prihlášky, stráca nárok na zľavu, pokiaľ mu bola poskytnutá a cena sa navýši o 10% z celkovej ceny kurzu. Poplatok 
za jazykový kurz a učebné materiály sa nevracia.           
6.Jazyková škola Move Ahead  týmto žiada o súhlas so zhotovením  fotografií a videí za účelom dokumentovania činnosti 
jazykovej školy  pre účely žiadosti o akreditácie, predĺženia akreditácií a licencií, resp. uverejnenia na webovej stránke 
www.skolahrou.eu,  z dôvodu posúdenia aktivít jazykovej školy, ktoré nebudú nikde inde zverejňované a ani nijako inak 
použité. Všetky fotografie a videá budú slúžiť len na interné účely jazykovej školy Move Ahead. 
7.Osobné údaje budú spracované výlučne na interné účely Jazykovej školy Move Ahead v súlade so zákonom č. 122/2013 
Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.84/2014 Z. z. Záujemca týmto udeľuje  súhlas so spracovaním 
osobných údajov uvedených v tejto prihláške za účelom splnenia  zmluvných a zákonných povinností poskytovateľa, najmä 
v súvislosti s poskytovaním vyučovania uvedeného vyššie. 
8.Účastník kurzu sa ďalej  riadi vnútorným poriadkom a všeobecnými právnymi a obchodnými podmienkami jazykovej školy, 
ktoré sú k nahliadnutiu a k dispozícii na sekretariáte jazykovej školy.                                                               
9.Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť čas a intenzitu výučby v prípade, že sa na kurz s hore uvedenými podmienkami 
prihlási menej ako 5 účastníkov.  Kurzovné sa študentom za zmeškané hodiny nevracia. V poplatku nie je zahrnuté poistné 
účastníka kurzu. 
10.Poskytovateľ a záujemca si túto prihlášku prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali. 

 
 
V...............................................................                                               dňa ................................................  
 
 
 
..................................................................                                                ......................................................... 
Za poskytovateľa                                                                                              Za záujemcu (zákonný zástupca) 

 
Čestné vyhlásenie pre zber údajov 

 
 

Identifikačné údaje o dieťati, žiakovi, alebo poslucháčovi: 
 
Meno a priezvisko       ............................................................................................................... 
 
Dátum a miesto narodenia     .............................................................................................................. 
 
Adresa pobytu a druh pobytu (trvalý(prechodný) ....................................................................................................................... 
 
Identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi, ak nejde o plnoletú osobu (aby poskytol súhlas na započítanie do zberu údajov): 
 

 
Meno a priezvisko       ............................................................................................................... 
 
Dátum a miesto narodenia     .............................................................................................................. 
 
Adresa pobytu a druh pobytu (trvalý(prechodný) ....................................................................................................................... 
 
Kontaktný údaj: ..................................................................................................................................... 
 
 
Vyhlásenie, súhlas na započítanie do zberu údajov jazykovej školy Move  Ahead:  
Prehlasujem, že som poskytol súhlas na  započítanie  dieťaťa, žiaka, alebo poslucháča do zberu údajov jazykovej školy Move 
Ahead. 
 
 
 
 

..................................................................................... 
                                                                                          Podpis zákonného zástupcu 


