
VÝBĚR KURZU (zaškrtněte zvolený kurz)
výběr kurz          délka kurzu  a frekvence výuky         den / čas výuky                                      cena kurzovné                                                    
                                                                                                                                                              včetně výukového materiálu
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    STARTERS (Pre A1)      26 týdnů  1 x 45 min.             PONDĚLÍ    15:00 - 15:45                        3 360,- Kč 
    (1 930,-Kč + 1 430- Kč)*                                                                                                                                                                                                                      

                                                            
    MOVERS (A1)    26 týdnů  1 x 45 min.             PONDĚLÍ    14:10 - 14:55                         3 360,- Kč   

    (1 930,- Kč + 1430,- Kč)*    
Výuka v kurzech STARTERS (Pre A1) a MOVERS (A1) probíhá přímo ve Vaší škole. 
 

     KET  (A2)            28 týdnů   1 x 60 min.          PÁTEK      14:15 - 15:15                             3 990,- Kč
     (2 240,- Kč + 1 750,- Kč)*   

     PET (B1)                        28 týdnů   1 x 60 min.           ČTVRTEK  14:30 - 15:30                             4 060,- Kč  
                                       (2 240,- Kč + 1 820,- Kč)*                   

Výuka v kurzech KET (A2) a PET (B1) probíhá na Gymnáziu pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II.                                                                                                                                                                                  

Přihlášky zasílejte na info@aspirecentrum.cz. Po předchozí dohodě lze také odevzdat ve Vaší škole. 

Registrace přihlášek do všech kurzů je ukončena 15.9. 2020.
Po ukončení termínu pro registraci  zašleme na Váš e-mail potvrzení o zařazení do kurzu a fakturu za kurzovné. 
Kurzy budou otevřeny při minimálním počtu 6 zájemců. Při naplnění kapacity kurzu (max. 12 osob) bude pro zařazení do kurzu rozhodující pořadí přijetí 
přihlášky. 

       * Požaduji rozložení platby kurzovného do dvou splátek. (V případě zájmu zaškrtněte.)

Předběžný zájem o závěrečnou zkoušku .
O přihlášení k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge English po absolvování připravného kurzu

MÁME ZÁJEM      UVAŽUJEME                     NEMÁME ZÁJEM                     (zaškrtněte)

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
 do kurzu angličtiny zaměřeného na přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám 

CAMBRIDGE ENGLISH
ve školním roce 2020/2021

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 28. října Příbram

      info@aspirecentrum.cz
                +420 705 005 725

      www.aspirecentrum.cz
                      

Svým podpisem registruji dítě do zvoleného kurzu. Zároveň stvrzuji, že jsem se seznámil/a se Všeobecnými obchodními podmínkami 
pro poskytování jazykových kurzů (http://aspirecentrum.cz/vseobecne_obchodni_podminky_pro_skupinove_kurzy.html), beru je na 
vědomí a souhlasím s nimi. Zároveň souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním mých osobních údajů za účelem 
nabídky služeb a zboží. Jsem si vědom/a, že mé osobní údaje budou uchovávány v evidenci Jazykového a vzdělávacího centra 
aspire (poskytovatel služeb) a s touto skutečností souhlasím. Potvrzuji správnost a pravdivost uvedených údajů. 

V…………………….    datum…………………… podpis ………………………………………………………
                                                   (student nebo zákonný zástupce v případě 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
Žák/yně
Jméno: ……………………………………………………..           Třída  ………….
Adresa bydliště
Ulice a č.p………………………….   Město……………………       PSČ   …………

Zákonný zástupce
Jméno:      ………………………………….
Telefon:      …………………………………………

E-MAIL:      ______________________________________   
                                      (vyplňte hůlkovým písmem)
             Na tento e-mail bude zaslána elektronická faktura! 
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