
         REGISTRAČNÍ PŘIHLÁŠKA
  Anglický jazyk

1. Uveďte dnešní datum:  ............................................................................................... 
(vyplňujte prosím, čitelně hůlkovým písmem)

2.  Vyplňte osobní údaje studenta:
(při uchovávání a správě osobních údajů se řídíme Zákonem o ochraně osobních údajů)
* tyto údaje jsou povinné

Jméno:* ........................................................................................ Příjmení:* ....................................................................................................................................

Mobil:* ........................................................................................ E-mail:*  ................................................................ @ ...............................................

Ulice:* ........................................................................................ Město:* ............................................................ PSČ:* .......................................

  (uveďte korespondenční adresu)

3. Uveďte fakturační údaje:
(vyplňujte pouze v případě, že má být faktura vystavena na právnickou osobu)

Společnost: ................................................................................................................................................................................................................................................................

Ulice:* ........................................................................... Město:* ............................................................. PSČ:* ...................................................

IČO: ........................................................................... DIČ: .................................................................................................................................................

4. Vyberte si vhodný kurz a časy studia:
(za účelem zvýšení pravděpodobnosti Vašeho zařazení do našich kurzů uveďte prosím   všechny   pro Vás vyhovující   
časy studia –   preference časů   označte číslem v pořadí 1, 2, 3, 4 atd.)

KURZY VŠEOBECNÉ ANGLIČTINY

ο ENGLISHEAD – kurz všeobecné angličtiny  (6-9 lidí) Direct Method for English® všechny úrovně

8.7.2013 –   12.9.2013
4 hodiny týdně, 40 x 50 min.
10 týdnů

124,80 Kč/hod 
4 990 Kč/kurz

Po + St ο  08:00 – 09:50 ο  17:00 – 18:50 ο  19:00 – 20:50
Út + Čt ο  08:00 – 09:50 ο  17:00 – 18:50 ο  19:00 – 20:50

Zvýhodněné časy za  112,30 Kč/hod  4 490 Kč

Po + St ο  10:00 – 11:50 ο  12:00 – 13:50
Út + Čt ο  10:00 – 11:50 ο  12:00 – 13:50

ο ONE WEEK –  za 1 týden 1 úroveň   (5-8 lidí) Direct Method for English® všechny úrovně

Po – Pá     8:00 – 17:00
40 hodin týdně, 40 x 50min
8hodin denně, 1 týden

124,80 Kč/hod 
4 990 Kč/kurz

8.7. - 12.7. mírně pokročilí, středně pokročilí, pokročilí 15.7. - 19.7. začátečníci, falešní začátečníci

29.7 – 2.8. mírně pokročilí, středně pokročilí, pokročilí 19.8. - 23.8. začátečníci, falešní začátečníci

19.8. - 23.8. mírně pokročilí, středně pokročilí, pokročilí



ο  SHORT AND FAST  – intenzivní kurz všeob. angl. Direct Method for English® všechny úrovně

15.7.2013 – 26.7.2013  červenec
20 hodin týdně, 40 x 50min
4 hodiny denně, 2 týdny

124,80 Kč/hod 
4 990 Kč/kurz

Po - Pá ο  08:00 – 11:50 ο  17:00 – 20:50

12.8.2013 – 23.8.2013  srpen

Po - Pá ο  08:00 – 11:50 ο  17:00 – 20:50

2.9.2013 – 13.9.2013  září

Po - Pá ο  17:00 – 20:50

ο MINITEAM – kurz všeobecné angličtiny (3-4 lidi) Direct Method for English® všechny úrovně

ο  8.7.2013 –   12.9.2013

ο  5.8.2013 – 11.10.2013

2 hodiny týdně, 20 x 50 min.
10 týdnů

249,50 Kč/hod 
4 990 Kč/kurz

Po ο  18:00 – 19:50
Út ο  17:00 – 18:50
St ο  19:00 – 20:50

SPECIÁLNÍ KURZY 

ο FILM CLUB – speciální kurz se seriálem Přátelé
  středně pokročilí 

a  pokročilí

8.7.2013 –   12.9.2013 2 hodiny týdně, 20 x 50min.
129,50 Kč/hod 
2 590 Kč/kurz 

St ο  18:00 – 19:50

ο TRAWELL – kurz cestovní angličtiny   Empire Method
mírně 

pokročilí

8.7.2013 –   12.9.2013 2 hodiny týdně, 20 x 50min.
129,50 Kč/hod 
2 590 Kč/kurz 

Po ο  18:00 – 19:50

ο SPEAKING – konverzační kurz  Empire Method
pouze 

pokročilí

8.7.2013 –   12.9.2013 2 hodiny týdně, 20 x 50min.
129,50 Kč/hod 
2 590 Kč/kurz 

St ο  18:00 – 19:50
Čt ο  18:00 – 19:50

 WORD SKILLS – komunikační dovednosti   
  středně pokročilí 

a  pokročilí

8.7.2013 –   12.9.2013 2 hodiny týdně, 20 x 50min.
129,50 Kč/hod 
2 590 Kč/kurz 

Út ο  19:00 – 20:50 intermediate
Čt ο  12:00 – 13:50 intermediate

INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM

ο PRIVATEACHER – individuální kurz všechny úrovně

(parametry tohoto kurzu jsou specifikovány formou dodatku)
     590 Kč / 50 min

od 530 Kč dle parametrů

ο PRIVATEAM – individuální kurz pro 2 - 3 studenty všechny úrovně

(parametry tohoto kurzu jsou specifikovány formou dodatku)      od 300Kč /osoba  



5. Podepište přihlášku ..................................................................................................................
(Podpisem si  rezervujete místo v kurzu a současně  vyjadřujete souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami. 
Přihláška se stává závaznou po potvrzení zařazení do kurzu. Účast v kurzu můžete zrušit při potvrzení zařazení bez
poplatku. Storno poplatek účtujeme jen v případě zrušení kurzu, který potvrdíte.)

Další postup: Na základě výsledku testu a vyplněné a podepsané přihlášky Vás zařadíme do kurzu na Vaší úrovni ve 
Vámi uvedených časech studia. O zařazení do kurzu a rovněž o detailech platby za kurz Vás budeme informovat nejpozději 
v týdnu před jeho začátkem.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všeobecní  obchodní  podmínky společnosti  EMPIRE CZ 
s.r.o.

1. Společnost
Společnost  EMPIRE  CZ  s.r.o.,  IČ:  27588581  (dále  jen 
„Společnost“),  poskytuje  služby  v  oblasti  jazykového 
vzdělávání,  přičemž  tyto  podmínky  upravují  smluvní  vztah 
mezi  Společností  a studentem jazykových kurzů a jsou pro 
zúčastněné strany závazné. Cílem Společnosti je poskytnout 
studentům co nejkvalitnější služby v oblastí vzdělávání. 

2. Přihlášení do kurzu
Smluvní  vztah  mezi  Společností  a  studentem  vzniká  na 
základě  podepsané  objednávky,  tj.  registrační  přihlášky. 
Student  může  od  přihlášení  do  kurzu  odstoupit  písemnou 
formou  nebo  formou  emailu  do  uplynutí  lhůty  pro  řádné 
zaplacení kurzovného uvedené v bodě 3.této smlouvy. Případ 
odstoupení  po  řádném  zaplacení  kurzovného  je  upraven  v 
bodě 4 (Storno podmínky). 

3. Platba
Kurzovné  je  možné  hradit  převodem  z  účtu  na  účet  nebo 
vkladem hotovosti na účet na kterékoliv pobočce ČSOB a.s. 
Celé  kurzovné  splatné  v  den  obdržení  výzvy  k  zaplacení 
kurzovného  a  informace  o  zařazení  do  kurzu.  Číslo  účtu 
Společnosti  je  209632906/0300,  variabilní  symbol  platby  je 
uveden v pokynech k platbě, které obdrží student na základě 
objednávky.  Dostane-li  se  student  při  plnění  závazků  z 
objednávky do prodlení, může po něm Společnost požadovat 
úrok  z  prodlení  ve  výši  0,1%  z  dlužné  částky  za  každý 
započatý den prodlení.

4. Storno podmínky
Podmínky pro stornování zařazení do kurzu jsou následující: 
a) Zařazení  do kurzu je možné stornovat  pouze písemnou 

formou nebo formou emailu. 
b) Stornování zařazení do kurzu do zahájení výuky – storno 

poplatek: 50% z kurzovného.
c) Stornování zařazení do kurzu po zahájení výuky – storno 

poplatek: plná výše kurzovného
d) Společnost si  vyhrazuje právo zrušit  skupinku s počtem 

studentů nižším než  6  a  nabídnout  studentovi  možnost 
pokračovat s jinou skupinou na stejné vědomostní úrovni. 

e) Společnost  si  vyhrazuje  právo  na  změnu  v  kurzech 
(změna  učební  osnovy,  změna  místa  konání,  změna 
učebny,  změna výukového materiálu,  přesunutí,  zrušení 
hodiny apod.)  a  zároveň  si  vyhrazuje  právo na zrušení 
kurzu, případně jeho části.

f) Dojde-li  ke  změně  kurzu  nebo  k  jeho  zrušení,  bude 
student neprodleně informován.

g) V  případě  zrušení  kurzu  nebo  jeho  části  Společností 
vzniká  studentovi  nárok  na  vrácení  poměrné  části 
uhrazeného kurzovného.

h) V  případě  vrácení  části  nebo  celého  kurzovného  bude 
částka  na  základě  požadavku  zákazníka  převedena  na 
jeho účet do 14 dnů. 

i) Storno podmínky a poplatky se vztahují pro případy, kdy 
Společnost  poskytla  studentovi  možnost  zúčastnit  se 
jazykového  kurzu  podle  požadavků  uvedených  v 
registrační přihlášce. 

5. Zmeškané hodiny
a) Za  neúčast  studenta  ve  výuce  neposkytuje  Společnost 

žádnou finanční ani jinou kompenzaci. 
b) V  odůvodněném  případě  (např.  absence  na  základě 

předložení  lékařského  potvrzení)  bude  studentovi 
nabídnuta  možnost  nahradit  si  zmeškané  hodiny  v  jiné 
skupince  na  stejné  úrovni,  pokud  taková  skupinka 

existuje.

6.   Certifikát
a) Každý student po složení úrovňových zkoušek minimálně 

na  70%  má nárok  na  získání  certifikátu  o  absolvování 
kurzu. 

b) V případě nesložení úrovňové zkoušky je student povinný 
opakovat  zkoušku  v  nejbližším  termínu,  který  bude 
Společností oznámený vývěskem na informační tabuli. 

c) V případě, že student nesloží úrovňovou zkoušku na třetí 
pokus, může být přeřazený do nižší vědomostní úrovně.

d) V  případě  neabsolvování  nebo  neúspěšného  složení 
prvního  termínu  úrovňové  zkoušky,  určí  Společnost 
studentovi  první  náhradní  termín  konání  úrovňové 
zkoušky.  Druhý  a  každý  další  náhradní  nebo  opravný 
termín  konání  úrovňové  zkoušky  je  zpoplatněný  podle 
aktuálního ceníku Společnosti

e) Certifikát  je  vydaný  na  základě  písemné  nebo  ústní 
žádosti

f) Certifikát není vystavován automaticky

7.   Výukové materiály
Student  výslovně  bere  na  vědomí,  že  jakékoliv  materiály 
poskytnuté  ze  strany  Společnosti  jsou  předmětem  práv 
duševního vlastnictví. Za tímto účelem se Student výslovně 
zavazuje  zdržet  se  jakéhokoliv  jednání,  kterým  by,  bez 
předcházejícího  souhlasu  oprávněné  osoby,  zasahoval  do 
těchto práv a to především vyhotovením rozmožením (kopií) 
materiálu. 

8.   Odstoupení od smlouvy
a) Společnost může z důvodu nenaplnění kapacity kurzu od 

smlouvy  odstoupit.  Přednost  mají  dříve  platící  studenti. 
Dnem  platby  se  rozumí  datum  připsání  kurzovného  na 
účet  společnosti.  V  případě  úhrady  ve  stejný  den  mají 
přednost studenti, kteří si kurz objednali dříve. 

b) Společnost  si  vyhrazuje  právo  odstoupit  od  smlouvy 
uzavřené  se  studentem  a  zrušit  bez  náhrady  účast 
studenta v kurzu a to v případě, že svým chováním ohrozí 
majetek  nebo  zdraví  ostatních  účastníků  kurzu  nebo 
zaměstnanců  a  pedagogů  Společnosti,  nebo  bude 
závažným způsobem narušovat průběh kurzu. 

c) Společnost  je  oprávněna  odstoupit  od  smlouvy  i  v 
případě,  že  student  neuhradí  dohodnuté  kurzovné  ve 
lhůtě jeho splatnosti. 

9.   Změny podmínek
Veškeré  změny  v  těchto  obchodních  podmínkách  budou 
prováděny v písemné formě a se souhlasem zúčastněných 
stran. 

10.  Ochrana osobních údajů
a) Společnost EMPIRE CZ s.r.o., IČ: 27588581, prohlašuje, 

že  všechny  studentem  poskytnuté  osobní  údaje  budou 
shromažďovány  a  zpracovány  pouze  pro  účely 
poskytované  služby  v  rámci  Společnosti,  která  se 
zavazuje  nakládat  s  nimi  v  souladu  se  zákonem 
č.101/2000 Sb. 

b) Student  podáním přihlášky prohlašuje,  že  v  souladu  se 
zákonem  č.  101/2000Sb.,  o  ochraně  osobních  údajů, 
souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů 
uvedených  v  přihlášce,  které  poskytl  Společnosti,  za 
účelem  uzavření  smluvního  vztahu  a  pro  marketingové 
účely Společnosti.  Tento souhlas uděluje po dobu trvání 
takovéhoto  smluvního  vztahu  a  dále  po  dobu  2  let  od 
ukončení takovéhoto smluvního vztahu. 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.12.2011


