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P Ř I H L Á Š K A 

KURZY PRO ŽÁKY ZŠ 

 
Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete na diviskova@bti-plzen.cz 

nebo poštou na Bohemia Training Institute s.r.o, V Malé Doubravce 27, 312 00 Plzeň 

            

Po obdržení přihlášky Vás budeme kontaktovat, abychom Vás informovali o organizaci kurzů. 

 

V případě, že kurz nemá vypsaný termín, nebo Vám termín nevyhovuje, navrhněte pro Vás vhodný den a čas,  

nabídneme Vám alternativu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem a zajišťujeme nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, 

zabraňujeme jakémukoliv neoprávněnému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě či poškození, neoprávněným 

přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je 

nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. 

Vše o zásadách zpracování osobních údajů na www.bti-plzen.cz. 

 

Název kurzu  (označte kurz, o který máte zájem) UČÍME SE PRO  RADOST - MA 

                                                                  Cena 1 250 Kč/1 osoba/ 1 kurz (5 lekcí) 

                                                   Termín konání  

 UČÍME SE PRO  RADOST - ČJ 

                                                                  Cena 1 250 Kč/1 osoba/ 1 kurz (5 lekcí) 

                                                   Termín konání    

Místo konání výuka probíhá distančně v programu MS Teams  

Účastník                             Jméno, příjmení  

ZŠ, třída  

e-mail   

Zákonný zástupce             Jméno, příjmení  

Adresa trvalého bydliště (ulice, PSČ, obec)  

e-mail  

                                                telefon             

Cena celkem  

Platební podmínky Platba bankovním převodem na základě vystavené faktury. 

 

V ……………………………………….  

 

dne  …………………………………                                                    

 

Podpis zákonného zástupce  

                                        ………………………………………… 

http://www.bti-plzen.cz/


 
 
 
 
 

www.bti-plzen.cz 

 

 

 

O B CH O D N Í   P O D M Í N K Y 

 

Objednávky, přihlášky, registrace  

Přihlášky na vzdělávací akce přijímáme pouze písemně e-mailem nebo poštou. Zaslané přihlášky jsou závazné, 

objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 7 pracovních dnů před zahájením akce. Odstoupení od 

objednávky po této lhůtě je upraveno v odstavci „Stornovací podmínky“.  

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito obchodními podmínkami. Dbejte, prosím, aby všechny údaje na 

přihlášce byly čitelné. Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení 

kapacity vzdělávací akce. Pokud objednáte formou e-mailu, bude vám přijetí objednávky zpětně potvrzeno (zpravidla 

do druhého dne). Objednáte-li běžnou poštou, potvrzujeme přijetí objednávky jen na základě výslovné žádosti. Jako 

potvrzení registrace na vybranou akci slouží pozvánka. Pozvánka vám přijde e-mailem. Pokud ji nedostanete, 

informujte se, prosím, zda byla vaše registrace řádně provedena. Přihlášky se přijímají nejpozději do 7 pracovních 

dnů před zahájením akce, pokud nebude stanoveno jinak.  

Stornovací podmínky  

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději do 7 

pracovních dnů před zahájením akce. Po tomto termínu do data zahájení vzdělávacího programu účtujeme storno 

poplatek ve výši 50 % z celkové částky. V případě, že účastník nedokončí celý vzdělávací program, kurzovné se v 

tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci.  

V případě zrušení akce ze strany BTI a účastník má již uhrazeno, bude mu platba vrácena v plné výši. V případě 

naplněnosti akce, budeme upřednostňovat účastníky podle data uhrazení kurzovného (připsání částky na náš 

bankovní účet).  

Fakturace a způsob úhrady  

Podkladem pro platbu kurzovného je přijatá Závazná přihláška. Platba se provádí bankovním převodem dle instrukcí 

na faktuře. 

Ostatní informace k organizaci  

Prezence účastníků začíná 20 min. před zahájením akce. Čas ukončení akce je uveden orientačně, záleží na 

množství dotazů v závěru a v průběhu akce. Vyhrazujeme si právo na změnu v programech (změna lektora, data a 

místa konání apod.) a zároveň si vyhrazujeme právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních 

důvodů. Všechny případné změny vám budou dány včas na vědomí e-mailem nebo telefonicky.  

Ochrana osobních údajů  

Ochrana osobních údajů se v BTI řídí podle GDPR (viz dokument GDPR, www.bti-plzen.cz). 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 25. 5. 2018 


