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Podmínky pro účastníky kurzu
1. Cena kurzu, placení školného a rezervace
Školné bude uhrazeno před zahájením kurzu bankovním převodem, složenkou, nebo
hotově v kanceláři jazykové školy Linguist. Nebude-li školné uhrazeno před
zahájením kurzu, rezervace účastníka se automaticky ruší.
Cena zahrnuje pouze školné (učebnice a učební materiály nejsou zahrnuty v ceně
kurzu).
2. Storno podmínky
Jazyková škola Linguist se zavazuje, že pokud z jakýchkoliv důvodů (nenaplnění
kurzu minimálním počtem studentů, apod.) se kurz neuskuteční, vrátí do jednoho
týdne celé školné.
Škola může dle svého uvážení nabídnout otevření kurzu i menšímu počtu studentů
s úměrně zvýšeným poplatkem za kurz.
Na žádost studenta se vrací školné před zahájením kurzu po odečtení storno poplatku
ve výši10 % zaplacené ceny.
Při odhlášení po započetí kurzu je stornovací poplatek stanoven ve výši poměrné
částky za jednu vyučovací hodinu (nejdéle však po dobu prvních dvou vyučovacích
lekcí) plus stornovací poplatek 10 % ze školného.
V ostatních případech činí stornovací poplatek 100 % ceny kurzu.
Neúčast studenta na hodinách není důvodem k vrácení školného za dobu absence.
Není-li student spokojen s úrovní kurzu, kterou si zvolil, může požádat o přestup do
jiného kurzu. Žádosti o přestup se vyhoví, pokud jsou v dané úrovni volná místa. V
případě přestupu nemá student nárok na vrácení rozdílu v cenách kurzu. V případě, že
nový kurz je dražší, musí rozdíl doplatit.
3. Povinnosti jazykové školy
V případě nepřítomnosti lektora z důvodu nemoci aj. škola zajistí náhradního lektora,
případně výuku v jiném termínu.
4. Povinnosti žáka
V budovách, kde se konají kurzy, je student povinen:
docházet na hodiny včas
dodržovat vnitřní řády budov.
5. Na závěr kurzu student obdrží osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.
Podmínkou je absence menší než 10% a úspěšně složení závěrečného testu

Student se přihlášením do kurzu zavazuje dodržovat tyto podmínky a svým podpisem
stvrzuje, že souhlasí s cenou kurzu stanovenou v souladu s ceníkem, resp. po dohodě.
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