job&fun, s.r.o. IČO: 47 210 125, DIČ: 2023806345, sídlo: Letná 33, 064 01 Stará Ľubovňa
__________________________________________________________________________________
ZÁVÄ ZN Á PR I H LÁ Š KA
na kurz anglického jazyka metódou WattsEnglish
1. Údaje o objednávateľovi (povinné údaje):
Meno a priezvisko / Názov (pre PO) ..................................................................................
Bydlisko / Sídlo …........................................................................................................... ..
Mobil: ............................... Email: ( Dôležité!!! ) .................................................@..................................
( veľa informácií posielame mailom )
Údaje o dieťati (povinné údaje) :
Meno: ..................................
Trieda: .........................….....

Priezvisko: ....................................... Dát. nar.: ............................
Škola:
.....................................................................................

2. Informácie o kurze:
- trvanie:
8 mesiacov ( 01.10.2018 – 31.05.2019 ) – 2x týždenne, garantovaných 55 lekcií (30 minút )
- cena zahŕňa: lektor – komunikácia len v angličtine, písomný report pre rodičov, otvorené hodiny
výučbové materiály – kniha – pracovný zošit, DVD, CD
prístup do internetového on-line klubu plného hier a videí
certifikát, prenájom priestorov, licencia, administratíva, marketing
3. Kurzovné ( hodiace označiť krížikom ) :
16 Eur mesačná platba

116 Eur jednorázová platba ( t. j. zľava 12 eur )

4. Súhlas so spracovaním osobných údajov:
V prípade, ak obsahom tejto Záväznej prihlášky je poskytnutie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poskytuje
Objednávateľ obchodnej spoločnosti job&fun s.r.o. súhlas s ich spracovaním v rozsahu jej podnikateľského
oprávnenia.
5. Rezervácia
Svojim podpisom si rezervujem miesto v jazykovej škole Wattsenglish a súčasne potvrdzujem, že som sa
oboznámil(a) a súhlasím s obchodnými podmienkami uvedenými na webovej stránke www.jobandfun.sk.
6. Dátum: ......................................

7. Podpis objednávateľa: .......................................

PRIHLÁŠKA BUDE AKCEPTOVANÁ AŽ PO UHRADENÍ POPLATKU!!! ÚČASŤ NA VÝUČBE JE
OBMEDZENÁ!!!

Anglický jazyk, WattsEnglish - Platobné údaje
IBAN: SK47 7500 0000 0040 1845 6709 ( ČSOB)
Variabilný symbol: dát. nar. dieťaťa (v tvare: DDMMRRRR)
Špecifický symbol (len pre mesačné platby): info o úhrade za mesiac ( v tvare MMRRRR; napr.: 012017)
Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa
Jednorázovo

Mesačne

suma:

suma:

116 Eur

splatnosť: 30. 09. 2018

16 Eur

splatnosť: vždy k 15-temu dňu v mesiaci (október - máj)

__________________________________________________________________________________
Tel.: + ( 421 ) 903 141 567

Email: wattsenglish@jobandfun.sk

www.jobandfun.sk

