
 ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA 

 ODPOLEDNÍHO KURZU PRO DĚTI 
1. Pořadatel kurzu 

Anglická školka MY WORLD, Pallova 42, 301 12 Plzeň 

IČ 722 30 258 

 

2. Účastník a jeho zákonný zástupce 

Jméno zákonného zástupce  Příjmení zákonného zástupce  

Mobilní telefon (na oba 
rodiče) 

1.                                       2. 

E-mail  

Adresa trvalého bydliště  

Jméno a příjmení dítěte  Datum narození  

  

3. Kurz 

Název kurzu  

Termín (od – do)  

Místo konání kurzu Anglická školka, Pallova 42/8, 301 12 Plzeň 

Den a čas konání kurzu  

 

4. Objednávka a cena 

Objednávám tento kurz  

Cena kurzu  

Forma úhrady (hotově, 
převodem) 

 Uhrazeno 
dne 

 

 

5. Fakturační adresa  Jen v případě pokud požadujete úhradu na fakturu 

Fakturační adresa  

IČ  DIČ  

Tato objednávka je považována za závaznou a Vaší účast na kuzu či konání kurzu již nijak nepotvrzujeme. Oznamujeme pouze 

nekonání či zrušení kurzu. V případě nízkého počtu přihlášených uchazečů si pořadatel vyhrazuje právo kurz zrušit. Objednavateli 

tak bude vrácená plná výše kurzovného. Při neúčasti účatníka se uhrazená částka nevrací a bude použita na úhradu storno 

poplatků. Účastnický poplatek pořadatel vrátí pouze v případě, kdy účastník písemně zruší svojí účast alespoň 10 dní před 

zahájením kurzu. Storno poplatek pak činí 10% z celkové ceny objednaného kurzu. V případě zrušení účasti na kurzu 9-5dní 

předem storno poplatek činí 50%.  V případě zrušení účasti na kurzu 4 a méně dní předem a nebo v době konání kurzu se 

účastnický poplatek nevrací a bude použit na úhradu storno poplatků. Zákonný zástupce účastníka dává podpisem přihlášky 

souhlas k uložení a zpracování svých osobních údajů na dobu neurčitou pro interní potřeby pořadatele kurzu – Anglické školce 

MY WORLD a zároveň svým podpisem potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a přesné a že je řádně četl a je si tak plně 

vědom všech výše uvedených podmínek. Dále souhlasím s tím, aby fotografie mého dítěte byly umístěny a zveřejněny na 

webových stránkách školky či sociální síti facebook. Tento souhlas může zákonný zástupce účastníka kurzu  písemně odvolat.  

Jméno a příjmení  podpis  

V Plzni dne  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

6. Potvrzení  Prosíme, nevyplňujte! Vyplní pracovní Anglické školky MY WORLD. 

Tímto potvrzujeme přihlášení Vašho dítěte na kurz  
Den konání  Čas konání  
Datum zahájení  Místo konání  
K dokončení této objednávky je nutné uhradit částku  
Číslo účtu  Variabilní symbol  

Výše kurzovného musí být uhrazena 10 dní před zahájením kurzu. Prosím dbejte, abyste při platbě převodem 

uvedli správný var. symbol. Platbu je možné uhradit hotově či převodem. 

Číslo objednávky (variabilní symbol) 
toto číslo Vám sdělíme při přihlášení 
 

 


