Klub Polabiny IV, s. r. o., vzdělávací a rekvalifikační středisko
Zřizovatel Střední školy cestovního ruchu a grafického designu

U Josefa 118, Cihelna, Pardubice 530 09
info@klubpolabiny4.cz ǀ www.klubpolabiny4.cz ǀ +420 602 253 763

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
POMATURITNÍ studium 2021/2022
Jednoletý pomaturitní jazykový kurz, s denní výukou, akreditace MSMT-6396/2020-2

Místo výuky:

☐ PARDUBICE (aj, nj)

Volba jazyka
Úroveň jazyka

☐ angličtina
☐ MÍRNĚ POKROČILÝ (B1)

Podávám zároveň přihlášku na VŠ:

☐ ŽAMBERK (aj)
☐ němčina
☐ POKROČILÝ (B2)

☐ jiné

☐ ANO

☐ NE

ÚDAJE O STUDENTOVI*
Jméno:
Příjmení:
Datum a místo
narození:
Datum první
maturity:

Maturita úspěšně
dokončena:

Národnost:

Státní občanství:

☐ ANO

☐ NE

☐ jiné

Adresa trvalého bydliště
Ulice
a č. p.:

Město:

PSČ:

Kontaktní
e-mail:
Telefon:

V případě úhrady školného ve splátkách (splátkový kalendář na str.2), vyžadujeme kontakt na ručitele*

Jméno a
příjmení:
Kontaktní e-mail
a telefon:

Vztah:

______________________
Podpis ručitele
* Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
IČO: 632 19 891 DIČ: CZ63219891

Čs. spořitelna, a. s

Zápis v OR u KS v Hr. Kr. C/vložka 8024

č. účtu: 1220161329/0800
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Klub Polabiny IV, s. r. o., vzdělávací a rekvalifikační středisko
Zřizovatel Střední školy cestovního ruchu a grafického designu

U Josefa 118, Cihelna, Pardubice 530 09
info@klubpolabiny4.cz ǀ www.klubpolabiny4.cz ǀ +420 602 253 763

SMLOUVA O STUDIU
Uzavřená mezi Klubem Polabiny IV, s.r.o. a uchazečem*:
Jméno a příjmení ______________________________________________________________
Rodné číslo____________________________________________________________________
Přijetím přihlášky se Klub Polabiny IV, s.r.o. zavazuje poskytnout uchazeči výuku v Jednoletém
pomaturitním jazykovém kurzu v dohodnutém rozsahu. Uchazeč se v případě přijetí ke studiu na
základě písemného vyrozumění zavazuje k úhradě školného dle zvoleného režimu:
Výukové středisko Pardubice (angličtina, němčina)
☐ 22 900 Kč
při jednorázové platbě celoročního školného nejpozději do 30.6. 2021
☐ 23 900 Kč
při jednorázové platbě celoročního školného nejpozději do 20.8. 2021
☐ Platba ve 2 splátkách
1.část 13 000Kč splatná do 31.8.2021
2.část 11 900 Kč splatná do 31.1.2022
☐ Platba v 4 splátkách
a 6 500 Kč do 8.9.2021, 31.10.2021, 31.1.2022 a 31.3.2022
☐ Platba v 6 splátkách
a 4 450 Kč do 8.9.2021, 30.9.2021, 30.11.2021, 31.1.2022, 28.2.2022 a
30.4.2022
Výukové středisko Žamberk (pouze angličtina)
☐ 21 900 Kč
při jednorázové platbě celoročního školného nejpozději do 30.6. 2021
☐ 22 900 Kč
při jednorázové platbě celoročního školného nejpozději do 20.8. 2021
☐ Platba ve 2 splátkách
1.část 12 000Kč splatná do 31.8.2021
2.část 11 900 Kč splatná do 31.1.2022
☐ Platba v 4 splátkách
a 6 300 Kč do 8.9.2021, 31.10.2021, 31.1.2022 a 31.3.2022
☐ Platba v 6 splátkách
a 4 300 Kč do 8.9.2021, 30.9.2021, 30.11.2021, 31.1.2022, 28.2.2022 a
30.4.2022
•
•

•
•

•

Školné se hradí příkazem na účet školy u ČS 1220161329/0800 (variabilní symbol je rodné číslo
uchazeče) nebo hotově v účtárně Klubu.
Dále se uchazeč zavazuje k úhradě celoročního školného, a to i v případě ukončení nebo přerušení studia
během školního roku bez doložení zdravotních důvodů. Uchazeč je povinen neprodleně písemně
informovat vzdělávací středisko, a to z důvodu blokace míst, a zbývající část ročního školného uhradit
na účet střediska nejpozději do 15 dnů po tomto oznámení, se smluvní pokutou dle §2048 a §2049
nového občanského zákoníku, kterou tímto strany sjednávají.
Uchazeč (plátce) bere na vědomí, že po zahájení kurzu lze při ukončení studia požadovat již uhrazené
školné pouze ze zdravotních důvodů, které dle lékařského potvrzení brání ve studiu pokračovat.
Pokud uchazeč doloží potvrzení o přijetí ke studiu na VŠ, bude mu školné vráceno po odečtení 3 %
z celoročního školného s ohledem na zvolený režim úhrady, plus alikvótní část za každý započatý týden
výuky, a to z důvodu blokace míst.
Prohlašuji, že jsem byl seznámen s podmínkami studia v Jednoletém pomaturitním jazykovém kurzu pro
školní rok 2021/2022.

Svým podpisem se zavazuji ke splnění výše zvoleného splátkového kalendáře dle platných termínů.
V Pardubicích, dne__________

V_____________, dne________

____________________

______________________

Klub Polabiny IV, s.r.o.

Podpis uchazeče
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