Term

Student number

Prihláška na kurz pre deti a mládež (5-10 rokov)
Priezvisko
Meno
Muž

Žena 
Dátum narodenia
Adresa (ulica, PSČ, mesto)
Materinský jazyk
Štátna príslušnosť
Škola

Rodič(ia)
Meno
Tel. číslo/a
E-mailová adresa
Má vaše dieťa zdravotné problémy alebo alergie, o ktorých by sme mali vedieť? Ak áno, čo by
sme mali urobiť, ak by malo problém (napr. záchvat)?

Užíva vaše dieťa nejaké lieky? Aké?

Má vaše dieťa nejaké zdravotné alebo študijné obmedzenia?

Navštevovalo Vaše dieťa v minulosti jazykový kurz v inej jazykovej škole? Prosím, uveďte jej
názov.

Ako ste sa dozvedeli o našich kurzoch?
 Facebook British Council
 Webová stránka British Council
 Podujatie – prosím uveďte
 Leták British Council
 Internet
 Zamestnávateľ alebo škola - prosím uveďte
 Rádio – prosím uveďte
 Osobné odporúčanie
 Inak - prosím uveďte
Výsledky vstupného testu / prosím nevypĺňajte
Assigned test
Written score
Oral score
Recommended course
Level

Comments on student´s needs

Teacher (name+signature):

Date:

Poplatok za kurz a spôsoby platenia
Poplatok za kurz je potrebné uhradiť v plnej výške do 2 dní odo dňa rezervácie, ale pred začiatkom kurzu, a to platobnou kartou,
bankovým prevodom alebo faktúrou. Učebnica a poplatok za medzinárodný jazykový certifikát nie sú zahrnuté v cene kurzu.

Vrátenie poplatku za kurz
Po uhradení poplatku za kurz môžete Vašu registráciu zrušiť zaslaním písomnej žiadosti za týchto podmienok:


pred začiatkom kurzu: z poplatku, ktorý ste uhradili, Vám bude odrátaný administratívny poplatok 30 EUR



pred treťou lekciou kurzu: z poplatku, ktorý ste uhradili, Vám bude odrátaný administratívny poplatok 60 EUR a suma za
odučené hodiny kurzu



po tretej lekcii kurzu: poplatok vraciame len zo zdravotných dôvodov a na základe lekárskeho potvrdenia priloženého k Vašej
žiadosti. V tomto prípade z poplatku, ktorý ste uhradili, odrátame administratívny poplatok 60 EUR a sumu za už odučené hodiny
kurzu. V druhej polovici trvania kurzu už nie je možné požiadať o vrátenie uhradeného poplatku.

Poplatok za kurz vraciame iba domácim bankovým prevodom.

Zmeny v programe kurzu
Naše kurzy sa nekonajú v dňoch slovenských štátnych sviatkov, ale prebiehajú počas školských prázdnin.
Ak sa do kurzu neprihlási dostatočný počet študentov (min. 6), British Council si vyhradzuje právo tento kurz zrušiť pred jeho začiatkom
a vrátiť uhradený poplatok za kurz v plnej výške prihláseným študentom.

Základná informácie o ochrane osobných údajov
Kontrolór dát: British Council , Panská 17, 81101 Bratislava, Slovensko
Dôvoď na spracovanie: administrácia a akademický manažment kurzov, získavanie spätnej väzby od našich zákazníkov , elektronický
marketing podobných produktov a služieb.
Legitímny základ pre spracovanie vašich údajov: plnenie zmluvy a súhlas o údajoch o zdravotnom stave.
Príjemci: British Council a spracovateľ dát.
Vaše práva: Vaše práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na adrese IGDisclosures@britishcouncil.org

Zaškrtnite prosím, ak si neželáte dostávať marketingové informácie o produktoch British Council, službách alebo kultúrnych
podujatiach prostredníctvom elektronickým médií.

 Prosím, zaškrtnite, ak súhlasíte so spracovaním zdravotných údajov vášho dieťaťa, ak nám chcete poskytnúť informácie o
zdravotnom stave študenta, aby sme mohli vziať do úvahy špecifické vzdelávacie potreby. Upozorňujeme vás na dobrovoľný charakter
poskytovania týchto informácií a na Vaše právo kedykoľvek odstúpiť od tohto súhlasu.

Doplnkové informácie o ochrane osobných údajov
Doplnkové informácie o ochrane osobných údajov sú k dispozícii na recepcii British Council, Panská 17, 81101 Bratislava a na stránke
British Council.

Bezpečnosť študentov
British Council nezodpovedá za deti mimo určených časov konania kurzu. Deti vo veku 5-10 rokov nesmú opustiť budovu British
Council bez sprievodu. Rodič alebo ním písomne určená osoba musí dieťa vyzdvihnúť bezprostredne po ukončení kurzu.
Meno osoby, ktorá vyzdvihne dieťa po kurze:
.......................................................................................................
British Council verí v potenciál a hodnotu každého dieťaťa na svete. Všetky deti majú právo na ochranu pred akoukoľvek formou násilia a
zneužívania v zmysle článku 19 Dohovoru o právach dieťaťa z roku 1989.

Súhlasím s podmienkami zápisu vo vyššie uvedenom znení
Svojim podpisom udeľujem súhlas pre zaobstaranie platnej fotografickej dokumentácie/natáčania
audiovizuálneho záznamu môjho dieťaťa pre interné účely British Council a vyhotovenie študentského
preukazu. Svojim podpisom udeľujem súhlas pre použitie fotografie Vášho dieťaťa za účelom vydania
študentského preukazu.
Svojím podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s dokumentom „Základné zásady bezpečnosti práce
a správania sa pri pohybe v objektoch a priestoroch spoločnosti British Council”

Podpis rodiča: ........................................

Dátum: …………………………...........

