VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP)
VOP sa vzťahujú na trimestrálne, letné intenzívne kurzy, ranné, detské, víkendové, individuálne a virtuálne kurzy v zmysle § 273
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníka.
1. ŠKOLA
Jazyková škola Español tu Pasión IČO: 46851739, DIČ: 1085349551, s miestom podnikania: Biznis Centrum Stummerova,
Stummerova 1941/6, 955 01 Topoľčany, (ďalej len „Škola“) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania, pričom tieto
podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Školou a študentom jazykových kurzov a sú pre zúčastnené strany záväzné.
Cieľom Školy je poskytnúť študentom čo najkvalitnejšie služby v oblasti jazykového vzdelávania.
2. PRIHLÁSENIE
Zmluvný vzťah medzi Školou a študentom vzniká na základe vyplnenia online registračnej prihlášky alebo vyplnením záväznej
prihlášky v papierovej forme. Prihlásenie do kurzu je záväzné. Študent môže od zmluvy odstúpiť najneskôr 7 dní pred dňom
zahájenia kurzu, a to písomne emailom na našu adresu info@spanielcina.eu alebo info.spanielcina@gmail.com. Prípad
odstúpenia od zmluvy po riadnom zaplatení je upravený v bode č. 5 (Storno podmienky).
3. PLATBA ZA KURZ
1) Kurzovné je možné uhradiť prevodom na účet Školy alebo v hotovosti v priestoroch Školy, a to hneď po potvrdení prihlášky,
najneskôr však v deň zahájenia kurzu.
2) Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet Školy alebo úhrada v hotovosti.
3) Číslo účtu Školy: SK60 8360 5207 0042 0347 8280, Swift: BREXSKBX
4) Pri platbe na účet do poznámky uveďte číslo faktúry alebo meno študenta.
5) V prípade väčšieho počtu záujemcov o kurz majú prednosť tí, ktorí majú kurzovné uhradené v deň začatia kurzu.
6) Kurz nie je možné uhradiť formou splátok.
4. CENOVÉ PODMIENKY
Cena za jazykový kurz sa odvíja od typu vybraného kurzu a počtu vyučovacích hodín.
V cene je zahrnuté finančné ohodnotenie lektorovej prípravy na hodinu a ohodnotenie všetkých ďalších aktivít vyplývajúcich
z výučby, vrátane všetkých prevádzkových nákladov Školy v súvislosti s plnením tejto zmluvy; priebežného zostavovania a opravy
vedomostných testov, prípravy a vyhotovenia materiálov na vyučovaciu hodinu a pod.
5. STORNO PODMIENKY
Podmienky pre stornovanie kurzu a vrátenia kurzovného sú nasledovné:
1) Stornovanie kurzu po termíne registrácie do kurzu a po jeho uhradení – storno poplatok je 20 % z kurzovného.
2) Stornovaním kurzu po zahájení prvého dňa výučby účtujeme storno poplatok v plnej výške kurzovného.
3) Škola si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, lektora, zmena miesta konania kurzu, zmena učebne,
zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny a pod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti.
a) Ak dôjde ku zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude študent bezodkladne informovaný.
b) V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Školou, vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného
kurzovného.
c) V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka na základe požiadavky študenta prevedená na jeho účet
do 15 dní.
4) Škola si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom študentov nižším než 3 osoby a ponúknuť študentovi možnosť pokračovať s
inou skupinou na približne rovnakej vedomostnej úrovni.
6. VYMEŠKANÉ HODINY
Za neúčasť študenta na výučbe neposkytuje Škola žiadnu finančnú kompenzáciu.
Individuálnu lekciu je možné bezplatne zrušiť najneskôr 24 hodín pred dohodnutým termínom.
V prípade, že študent individuálneho kurzu zruší hodinu menej ako 24 hodín pred jej dohodnutým začiatkom, hodina sa považuje
za odučenú.
Ak dôjde k zrušeniu hodín zo strany Školy, hodiny budú v plnom rozsahu nahradené.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
a) Škola môže z dôvodu naplnenia kapacít od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci študenti. Dňom úhrady sa rozumie
deň pripísania finančných prostriedkov na účet Školy.
b) Škola si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom a zrušiť bez náhrady účasť študenta v kurze, a to
v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov a
pedagógov Školy alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.
c) Škola je oprávnená odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.
8. FOTOGRAFICKÝ A AUDIOVIZUÁLNY ZÁZNAM
Študent alebo jeho zákonný zástupca vyplnením prihlášky súhlasí s tým, že fotografický alebo audiovizuálny záznam z kurzov
organizovaných Školou, ktorých sa zúčastní, môže byť zverejnený na webovej stránke a sociálnych sieťach Školy. Ak si študent
alebo jeho zákonný zástupca zverejňovanie takéhoto záznamu neželá, je potrebné informovať o tom Školu prostredníctvom
emailu na adresu info@spanielcina.eu alebo info.spanielcina@gmail.com pred začiatkom kurzu.
9. ZMENY VOP
Škola si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny vo VOP je splnená ich uverejnením na stránke
Školy www.spanielcina.eu.
10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
a) Škola prehlasuje, že všetky študentom poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytované na
služby v rámci Školy, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so Zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, či bez ďalšieho súhlasu študenta budú uvedené údaje znehodnotené.
b) Študent podaním prihlášky prehlasuje, že v súlade so Zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasí so
spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol Škole, za účelom uzatvorenia zmluvného
vzťahu a pre marketingové účely Školy.
c) Študent výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Školy sú predmetom práv duševného
vlastníctva. Za týmto účelom sa Študent zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu
oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä ďalším poskytovaním materiálov tretej strane. Materiály poskytnuté
Školou smie študent používať výlučne pre svoje študijné potreby.
11. FIREMNÉ KURZY
Podmienky jazykového kurzu sú predmetom samostatnej zmluvy, ktorú podpisujú Škola s objednávateľom.
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