
                                                                                

Záväzná prihláška  - individuálne kurzy a miniskupiny pre dospelých a mládež 

Poskytovateľ:Jazyková škola MOVE AHEAD, v zastúpení Mgr. Kamilou Sokolovou 
Sídlo:Robotnícka 6, Banská Bystrica, 974 01 
IČO: 40892191 
Číslo účtu: 2628782940/1100 (variabilný symbol: dátum narodenia klienta, správa pre prijímateľa:priezvisko 
a meno klienta) 
 IBAN:SK8711000000002628782940   SWIFT: TATRSKBX                          
 
Telefonický kontakt: 0908 597 256, e-mail: info@skolahrou.eu, web. :www.skolahrou.eu 
 
Záujemca                                                                                Zákonný zástupca 
Priezvisko a meno:___________________________ Priezvisko a meno: ________________________ 

Trvalý pobyt: ______________________________   Trvalý pobyt: _____________________________ 

Dátum narodenia:__________________________   Dátum narodenia:_________________________ 

Telefonický kontakt:_______________________      Telefonický kontakt: _______________________ 

                                                e-mail:_______________________________ 

Predmet záväznej prihlášky 
1. Poskytovateľ a záujemca, resp. zákonný zástupca sa dohodli, že poskytovateľ sa touto záväznou prihláškou 

zaväzuje sprostredkovať individuálne vyučovanie, resp. štúdium v mini skupine .................................jazyka v 
celkovej hodnote.................EUR / vyučovacia hodina (45 alebo 60 minút ), resp. v celkovej 
hodnote.................EUR/ ..........mesiacov. Výučba bude prebiehať v Jazykovej škole MOVE AHEAD, na adrese 
Robotnícka 6, 974 01, v dňoch .........................a v čase od............ do............. . 

2. Zápis do jazykového kurzu vzniká podpísaním záväznej prihlášky. Pri individuálnej výučbe, sa školné bude účtovať 
kvartálne (t.j. za 3 mesiace dopredu), resp. mesačne za každý mesiac vopred. 

3. Poskytovateľ a záujemca, resp. zákonný zástupca sa dohodli, že záujemca, resp. zákonný zástupca sa touto 
záväznou prihláškou zaväzuje uhradiť cenu kurzu v EURÁCH buď jednorázovo, kvartálne, alebo každý príslušný 
mesiac zvlášť a to tak, že  uhradí príslušnú dohodnutú sumu pred začatím výučby v hotovosti, alebo bankovým 
prevodom. 

 
l školský rok 
  20.. .../20..... 

1.kvartál 2.kvartál 3.kvartál 4.kvartál 

Sumy v EUR  
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
4. V prípade nedodržania termínov úhrady a nezaplatení celého kurzovného načas, sa poslucháčovi môže zvýšiť 

kurzovné o 10% z celkového kurzovného v príslušnom mesiaci, v prípade že platba nebola uhradená načas. 
5. Ak individuálna výučba (vyučovacie hodiny) počas školského roka bude zrušená zo strany záujemcu/zákonného 

zástupcu a táto skutočnosť nebude nahlásená minimálne 12 hodín vopred pred zahájením kurzu vyučujúcemu, 
resp. riaditeľke jazykovej školy Move Ahead, vyučovacie hodiny sa rátajú ako odučené. 

6. V prípade, že záujemca v priebehu troch mesiacov, resp. jedného z troch mesiacov vymeškal niektoré hodiny, 
tieto sa odučia počas nasledujúcich troch mesiacov od dňa, kedy boli hodiny vymeškané. Ak sa tieto 
vymeškané hodiny neodučia  priebehu nasledujúcich troch mesiacov, školné prepadá v prospech jazykovej 
školy a klient nemá nárok na vrátenie peňazí a ani na náhradu vyučovacích hodín. 

7. Ak individuálna výučba /vyučovacie hodiny budú zrušené zo strany vyučujúceho, resp. riaditeľky jazykovej školy 
Move Ahead, vyučovacie hodiny sa odučia v náhradnom termíne. 

8. Jazyková škola Move Ahead  týmto žiada súhlas so zhotovením  fotografií a videí za účelom dokumentovania 
činnosti jazykovej školy  pre účely žiadosti o akreditácie a licencie, 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. 
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9. Jazyková škola si vyhradzuje právo upraviť termíny zahájenia kurzov. 
10. V poplatku nie je zahrnuté poistné účastníka kurzu. 
11. Poskytovateľ a záujemca, resp. zákonný zástupca si túto prihlášku prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ju podpísali. 
 
 

          V Banskej Bystrici dňa ................................. . 
 
 
..................................................................                            ......................................................... 

            Za poskytovateľa                                                               Za záujemcu (zákonný zástupca) 
 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov. 
1. Záujemca/zákonný zástupca svojim podpisom dobrovoľne udeľuje  Jazykovej škola Move Ahead, IČO: 40892191, 

Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len jazyková škola Move Ahead), súhlas so správou, spracovaním a 
uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom Ochranu osobných údajov v Slovenskej republike 
upravuje zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“).  

 
 
Meno a priezvisko záujemcu/ zákonného zástupcu ................................................................................. 

Adresa trvalého bydliska .......................................................................................................................... 

Telefón ..................................................................................................................................................... 

e-mail ....................................................................................................................................................... 

Meno a priezvisko poslucháča/žiaka ....................................................................................................... 

Adresa trvalého bydliska ......................................................................................................................... 

Dátum a miesto narodenia ..................................................................................................................... 

 
Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním osobných údajov mojich/ môjho syna/mojej dcéry uvedených vo vyhlásení podľa 
zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov 
platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva 
dotknutej osoby sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. 
 

 

v  Banskej Bystrici dňa_____________________ 

                                                                                             ______________________________  
                                                                                              podpis záujemcu/ zákonného zástupcu  
 
 
 


