
Pravidla kurzů  ABC Simple English pro školní rok 2020/2021

 Kurzy  ABC  Simple  English  jsou určené  všem zájemcům o  studium jazyka,  bez  rozdílu  na  svou
jazykovou úroveň. 

 Zájemce si sám volí typ kurzu, jeho intenzitu, způsob a frekvenci platby.
 Pro nastoupení do kurzu je zapotřebí odevzdat řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku, kterou

naleznete na www.abcsimpleenglish.cz v kolonce Formuláře ABC. 
 Lektor se zavazuje splnit svou 100% účast  v kurzu. 
 V případě naléhavé či  neodkladné situace, která mu brání splnit svou účast v kurzu,  LEKTOR je

povinen zajistit  za  sebe náhradu či  přesunout  vyučovací  termín,  nejdéle  však v rozmezí   14
pracovních dnů dle domluvy s klientem.

 KLIENT 1/1 má v případě naléhavé či neodkladné situace, která mu brání účasti v kurzu,  nárok 
hodinu nahradit jiným termínem, nejpozději však do 14 dnů dle možností obou stran. Pokud se ze 
strany klienta tato možnost nenajde, o vyučovací hodinu přichází.  

 Žádost o změnu vyučovacího času  musí být jazykovému studiu nahlášena TELEFONICKY 
minimálně 24hodin před započetím vyučovací hodiny.  Jakákoliv hodina zrušena v den výuky 
odpadá a klient zůstává BEZ NÁROKU na náhradu této vyučovací hodiny. 

 U kurzů skupinových  není možné nahrazovat hodinu jednotlivcům.
 Pouze  v  případě  vážného  nebo dlouhodobého  onemocnění  klienta  existuje  u  všech typů  kurzů

možnost náhradníka, kterého si však klient musí zajistit sám.

 Konzultační  kurzy  (konzultace)  a  Balíčky  kurzů mohou být  plánované,  tedy  závazné,  nebo
jednorázové, tedy nezávazné. U závazných konzultací platí stejná pravidla jako u všech ostatních
kurzů. Nezávazné konzultace je třeba uhradit před jejich započetím. Pro Konzultace či Balíčky platí
stejné ceny jako u ostatních kurzů, avšak s možností volby počtu hodin.

 U konzultačních kurzů pro děti lektor nenese odpovědnost za známky ve škole. 

 Platbu  všech  typů  kurzů  je  možno  na  základě  vystavené  faktury  provést  pouze  bankovním
převodem ve prospěch účtu 225430845/0300 a to před rozpočetím kurzu. 

 Celková cena kurzu je vypočítána dle zvoleného typu kurzu a jeho intenzity v rozmezí od 14.9.2020
do 12.6.2021. Rozhodující je také den studia. Státní svátky a školní prázdniny nejsou v ceně  kurzu
zahrnuty.

 Platba je prováděna pololetně, tedy 2x ve školním roce.
 Po dohodě s klientem je možné sestavit měsíční splátkový kalendář, který je klient povinen

sám sledovat a dodržovat. Splátky jsou splatné nejpozději k 15.dni daného měsíce. V případě
nedodržení splátkového kalendáře klient ztrácí nárok na pokračování v kurzu studia do té
doby,  dokud dlužná částka nebude připsána na účet ABC Simple English,  popř.  zaplacena
hotově v kanceláři ABC Simple English. Za každý den prodlení je účtováno 0,05% z měsíční
dlužné částky. 

 Nezaplatí-li klient celkovou dlužnou částku do 6-ti měsíců, ABC Simple English má nárok tuto
částku dále vymáhat soudním jednáním.

 Kurzy jsou prováděny formou on-line (Skype nebo Messenger),  a to z důvodu COVID-19.  Pokud
situace dovolí, mohou být v jakémkoliv období opět otevřené i fyzicky, a to v domácích prostorách,
na adrese Bezručova 1210/3, v Českém Těšíně.  

 Kurzy je možno absolvovat i mimo tyto prostory, avšak pouze v okolí Českého Těšína.
 K ceně kurzu je pak připočítána cena, která zahrnuje především náklady na dopravu a čas potřebný

pro dojezd ke klientovi a činí  tak 200,- Kč/1 vyučovací blok u klienta.

 Veškerá  další  ustanovení  se  řídí  příslušnými  ustanoveními  Obchodního a  Občanského  zákoníku
České Republiky.

http://www.abcsimpleenglish.cz/

