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Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. 

Ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš 

IČO: 45 743 894, DIČ: 2024 134 585 

www.akademiavzdelavania.eu  

 

PRIHLÁŠKA 

do WOW detskej jazykovej školy Akadémie vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. 

JAZYKOVÝ KURZ WOW PRE DETI V ZŠ 

 

Základné informácie o dieťati (všetky polia je povinné vyplniť)1: 

Meno a priezvisko: ............................................................................................... Vek dieťaťa : ............................ 

Dátum narodenia: .................................................................................................................................................. 

Bydlisko: ....................................................................................................................... ......................................... 

Základná škola: .................................................................................................................................................... . 

Ročník základnej školy (zakrúžkovať):   prvý druhý tretí štvrtý piaty šiesty 

Údaje o zákonnom zástupcovi (všetky polia je povinné vyplniť): 

Meno a priezvisko: ................................................................................................................................................. 

Bydlisko: ................................................................................................................................................................  

Telefón: ................................................................. E-mail: ........................................................................... ........ 

Ďalšie údaje: 

Počet vyučovacích hodín   1x 60 minút týždenne   

Kurz chcem absolvovať:   a) v priestoroch Akadémie vzdelávania    

b) v základnej škole 

Platobné podmienky: 

Za kurz zaplatím:    a) 149€ do 25.9.2020  

      b) 59€ do 21.9.2020; 50€ do 21.12.2020; 50€ do 21.3.2021 

  + sada študijných materiálov učebnica + DVD + CD: 19€ 

IBAN:     SK44 7500 0000 0040 2055 3321 

Variabilný symbol:    112220 

Poznámka pre prijímateľa:   meno a priezvisko dieťaťa_wattsenglish_zs 

 

 

 
1 Vyplňte prosím paličkovým písmom 
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Podmienky pre účastníkov kurzu 
I. Podmienky výučby 

1. Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. garantuje kvalitu výučby (študijný program, 
metodiku výučby, výber lektora, priebeh kurzu, testovanie a udelenie potvrdenia o absolvovaní 
kurzu). 

2. Maximálny počet žiakov v kurze je 12. Priemerný počet účastníkov v kurze je 8. Ak sa počet 
prihlásených po otvorení kurzu zvýši nad stanovený limit, po dohode s poslucháčmi bude skupina 
rozdelená. 

3. Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. si vyhradzuje právo neotvoriť kurz 
v prípade, že sa neprihlási dostatočný počet záujemcov alebo vlastných prevádzkových dôvodov. 

4. Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. si vyhradzuje právo na zmenu termínu, 
rozsahu a času kurzov.  

5. Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. si vyhradzuje právo na zmenu lektora počas 
trvania kurzu. 

6. Výučba môže prebiehať v odôvodnených prípadoch aj vo virtuálnej triede. 
7. Žiak je povinný, ak to vyžaduje charakter kurzu, zabezpečiť si na vyučovanie predpísanú učebnicu. 
8. Žiak je povinný správať sa tak, aby nenarušoval priebeh výučby vo svojom kurze a v iných kurzoch 

a v súlade s dobrými mravmi a zaužívanými normami. 
9. V triede nie je dovolené jesť ani používať mobilné telefóny.   
10. V priestoroch Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. je zakázané fajčiť a požívať 

alkoholické nápoje. 
11. Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. nenesie hmotnú zodpovednosť za veci, 

ktoré si žiak na kurz prinesie. 

II. Registrácia do kurzu  
1. Žiak je zaregistrovaný do kurzu na základe riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky (do veku 18 

rokov ju podpisuje zákonný zástupca), ktorú odovzdá v Akadémia vzdelávania a mediačného 
poradenstva, n.o. a po uhradení poplatku za kurz (ak sa nedohodne inak). 

III. Poplatok za kurz a platobné podmienky 
1. Poplatok za kurz je uvedený v aktuálnom ponukovom liste alebo na prihláške Akadémia vzdelávania 

a mediačného poradenstva, n.o. a zahŕňa výučbu a učebné materiály (ak nie je na prihláške uvedené 
inak). Poplatok za kurz musí byť uhradený pred začatím kurzu, resp. pred nástupom do kurzu, ak 
tento už prebieha alebo v dohodnutom termíne. Doklad o úhrade poplatku za kurz je poslucháč 
povinný predložiť na registračnom mieste. 

2. V prípade pristúpenia do kurzu do konca 2 týždňa od jeho začatia, poslucháč uhradí plnú sumu 
poplatku za kurz.  

3. Vo výnimočných prípadoch je možné poplatok za kurz rozložiť na mesačné splátky. Splátkový 
kalendár schvaľuje riaditeľ Akadémie vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. na základe 
žiadosti. 

4. V prípade žiadosti o vystavenie faktúry sa musí faktúra vystaviť pred úhradou poplatku za kurz. 

IV. Podmienky vrátenia poplatku za kurz a storno poplatky 
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. vráti žiakovi 

1. 100% zo zaplatenej sumy za kurz v prípade zrušenia kurzu Akadémia vzdelávania 
a mediačného poradenstva, n.o alebo odstúpenia žiaka z kurzu skôr, než začne, 

2. 80% zo zaplatenej sumy za kurz v prípade, že žiak odstúpi z kurzu v prvom týždni výučby. 
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3. Po ukončení prvého týždňa výučby nemá žiak nárok na vrátenie poplatku za kurz. 
4. Vymeškávanie výučby zo strany poslucháča nie je dôvodom na pomerné zníženie ceny kurzu 

alebo vrátenie časti poplatku. Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva,n.o. 
ponúkne náhradné online kurzy pre dieťa. Výnimkou sú relevantné dôvody (vážna choroba, 
tragická udalosť v rodine a pod.). 

 

V. Vylúčenie z kurzu 
1. Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. si vyhradzuje právo vylúčiť žiaka z kurzu 

bez vrátenia zostávajúceho poplatku za kurz v nasledovných prípadoch: 
 

a) poškodzovanie alebo krádež majetku a vybavenia školy, 
b) vážne narušovanie vyučovacieho procesu (napríklad arogantné, urážlivé a ponižujúce vystupovanie 

voči žiakom a lektorom, nekonštruktívna kritika lektora a zvolených vyučovacích metód, stav pod 
vplyvom alkoholu a omamných látok, neprimerané oblečenie a nedostatočná hygiena, fyzické 
napadnutie, sexuálne obťažovanie a pod.), 

c) verbálne urážanie alebo fyzické napadnutie personálu Akadémia vzdelávania a mediačného 
poradenstva, n.o. 

d) neuhradenie poplatku za kurz v stanovenom termíne, resp. v dohodnutom termíne.  
 

2. Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. si vyhradzuje právo neumožniť žiakovi 
registráciu v kurze v nasledovných prípadoch:   

a) neuhradenie poplatku za kurz v minulosti, 
b) narušovanie vyučovacieho procesu (narušovanie vyučovacieho procesu viď Vylúčenie z kurzu bod 

1 písm. v minulých kurzoch. 
 

 
V Liptovskom Mikuláši dňa 1.9.2020  riaditeľ Akadémie vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o 

RNDr. Rastislav Haraga, PhD., v.r.   
 

 

 

 

Uchádzač (zákonný zástupca) svojim podpisom potvrdzuje, že uvedené údaje na prihláške sú úplné 

a pravdivé a že sa oboznámil s podmienkami pre účastníkov kurzu a súhlasí s nimi. Zároveň podpisom 

potvrdzuje, že sa oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov verejne dostupnými na oboch webových 

stránkach prevádzkovateľa.  

 

V ..................................... dňa .......................................... 

        .............................................................. 

                vlastnoručný podpis 
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Súhlas s marketingovými aktivitami: 

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákonom NR SR č. 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o doplnení niektorých zákonov dávam prevádzkovateľovi Akadémia 

vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o, IČO: 45 743 894 /ďalej len „prevádzkovateľ“/ súhlas na 

spracúvanie mojich osobných údajov (môjho dieťaťa) na účel propagácie vzdelávania v Akadémii 

vzdelávania a mediačného poradenstva, n. o. prostredníctvom zverejnenia mojich (môjho dieťaťa) fotografií 

a videí na webovej stránke prevádzkovateľa, Facebooku prevádzkovateľa a na propagačných materiáloch. 

Ďalej dávam súhlas na informovanie o aktuálnych ponukách a akciách prostredníctvom elektronickej 

Platnosť súhlasu je obmedzená na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov poskytnutých dotknutou 

osobou od jeho nadobudnutia, najviac však po dobu archivácie stanovenú platnými právnymi predpismi a 

Registratúrnym plánom prevádzkovateľa. Vyhlasujem, že daný súhlas na spracúvanie vyššie uvedených 

osobných údajov je poskytnutý prevádzkovateľovi bez nátlaku, slobodne a v dobrej viere, v súlade s 

Nariadením, Zákonom, osobitným zákonom a Smernicou prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov. 

Súhlasím / nesúhlasím* so zverejnením fotografií alebo videí zachytávajúcich účastníka kurzu 

(zákonného zástupcu) na webe, propagačných materiáloch alebo Facebooku prevádzkovateľa. 

Súhlasím / nesúhlasím* so zaradením vyššie uvedenej emailovej adresy do newslettera 

prevádzkovateľa za účelom zasielania príležitostných ponúk a akcií. 

* hodiace sa zakrúžkujte 

 

 

V ..................................... dňa .......................................... 

        .............................................................. 

                vlastnoručný podpis 

 

 


