
Jazykové kurzy pro náročné – přihláška 

 
 OSOBNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE - objednavatel 
 
Jméno:   _______________________  Příjmení: _________________________ 
 
Datum narození:  _______________________  Adresa:  _________________________ 
 
Tel. č.:   _______________________  Email:   _________________________ 
 
Veškeré Vaše údaje slouží výhradně pro organizační, výukové, informační a propagační účely související s jazykovými kurzy. Vaše údaje jsou u mne v  bezpečí. 

 
 OSOBNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE – účastník kurzu 
 
Jméno:   _______________________  Příjmení: _________________________ 
 
Datum narození:  _______________________  Adresa:  _________________________ 
 
Tel. č.:    _______________________  Email:   _________________________ 
 

 ÚDAJE O KURZU 
 
Jazyk kurzu:   _______________________  Úroveň:  _______ 

Termín a místo kurzu:  pondělí/úterý/středa/čtvrtek* v 16:00-17:30/17:45-19:15/19:30-21:00* hodin 

Datum:   Zimní /letní semestr ak. roku __________, začátek kurzu: ____________ (dle výukového dne) 

Místo konání:   Hlučín, ZŠ Rovniny/Ostrava, Středisko volného času Don Bosco* 

Pořadatel:   Mgr. Bc. Klára Solařová, IČ 04233395 

Hodinová dotace:  32 výukových hodin á 45 minut rozdělených do 16 lekcí 

Cena zahrnuje:  16 standardních lekcí   
Resumé lekce při absenci  
Pravidelnou evaluaci pokroku  
Memrise online podporu učení: online kurzy na míru k probíraným tématům  
Možnost konzultací přes Skype dle aktuálního rozvrhu konzultačních hodin 
Doplňkové materiály  
V případě potřeby vystavení dárkového certifikátu v elektronické podobě 

Cena nezahrnuje:    Učebnici a pracovní sešit 

Cena kurzu:      First minute cena 4.980,- Kč při platbě do 14.9.2018; standardní cena 5.080,- Kč 

Splatnost:  Do 3 dnů od data odevzdání přihlášky převodem na účet 1255610040/3030 

Učebnice pro kurz:  Přejete si zajistit materiály, které budeme v kurzu potřebovat (učebnice bude studentům 
předána na 1. či 2. lekci; hradí se hotově)? 

Pro kurz anglického jazyka: učebnici s DVD (496,- Kč) a pracovní sešit s CD (298,- Kč)  

Pro kurz španělského jazyka: učebnici s 2 CD a všitým pracovním sešitem (449,- Kč)  

□ Ano, zajistěte mi je.     □ Ne, zajistím si je sám/sama.  

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a se  Všeobecnými podmínkami spolupráce (kdykoli se k nim můžete vrátit v sekci 
FAQ na webu http://www.klarasolarova.cz/) a souhlasím také se zpracováním mých osobních údajů v  souladu s  
platnými zákony České republiky až do písemného odvolání mého souhlasu. 

Datum:   _____________________  Podpis:  _______________________ 

 

http://www.klarasolarova.cz/

