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Podmínky účasti na kurzech České školy v Řezně – Tschechische Schule Regensburg e.V.
Přihlášení a platba
 Přihlášení do kurzu nabyde platnosti po podání řádně vyplněné přihlášky do kurzu a po uhrazení finančního
příspěvku na kurz, a to vždy v uvedené lhůtě.
 Podrobné informace k organizaci kurzů (forma přihlášení, platba, lhůty, místo a čas konání) naleznete vždy na
webových stránkách spolku.
K organizaci výuky
 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně oragnizace kurzů se obraťte vždy na ředitelku školy nebo předsednictvo
spolku. Jiné dohody, jako např. s lektorkami/lektory kurzů, nejsou platné.
 Kurzy se konají v průběhu celého školního roku mimo bavorských školních prázdnin a svátků.
 V případě, že ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů odpadne plánovaná lekce kurzu, je o této
skutečnosti účastník kurzu neprodleně informován.
 Náhrada za odpadlou lekci bude probíhat po domluvě s lektorkou/lektorem a ostatními účastníky kurzu.
 Česká škola v Řezně si vyhrazuje právo zrušit jednu vyučovací hodinu v rámci deseti lekcí bez náhrady. Snahou
ČŠŘ však je, aby byl kurz realizován v plném rozsahu.
 V případě, že se účastník kurzu nemůže ze zdravotních či jiných osobních důvodů zúčastnit vyučovací hodiny,
nemá nárok na její náhradu. V případě dlouhodobého onemocnění či jiných dlouhodobých závažných důvodů je
situace řešena individuálně na základě dohody s lektorkou/lektorem kurzu a ředitelkou školy.
 V případě, že se účastník kurzu nemůže vyučovací hodiny zúčastnit, je povinen z organizačních důvodů
informovat o této skutečnosti lektorku/lektora kurzu v dostatečném časovém předstihu před začátkem
vyučovací hodiny.
 Pokud se počet účastníků v kurzu sníží na počet jednoho účastníka z celé skupiny, je tato skutečnost důvodem k
zrušení plánované vyučovací hodiny bez náhrady.
 Po dohodě s ředitelkou školy je možnost zúčastnit se jedné vyučovací hodiny kurzu jako ochutnávky zdarma.
 V případě, že se na kurz přihlásí méně než 5 zájemců, si spolek vyhrazuje právo na snížení počtu vyučovacích
hodin nebo zrušení kurzu. Již uhrazené příspěvky za kurz budou v případě zrušení kurzu vráceny. Učastníci
pozbudou jakýchkoliv dalších nároků na kurz.
 Spolek si vyhrazuje právo změnit místo nebo čas konání vyučovací hodiny.
 Spolek má dále právo nahradit stávajícího vyučujícího kurzu jinou lektorkou/jiným lektorem. Tato skutečnost je
nezprodleně sdělena zákonným zástupcům účastníků kurzu. Výměna lektorek/lektorů neopravňuje účastníky k
odstoupení od přihlášení do kurzu.
 Pokud jsou znalosti českého jazyka účastníka kurzu nedostatečné, vyhrazuje si spolek právo na jeho vyloučení.
Zákonný zástupce účastníka bude samozřejmě neprodleně informován.
Ručení
 Účastníci kurzů ručí sami za sebe, rodiče ručí za své děti. Doporučuje se uzavření privátního pojištění povinného
ručení a úrazového pojištění. Spolek neručí za ztrátu či škody věcného majetku nebo zranění osob.
Odstoupení od přihlášení do kurzu
 Odstoupit od přihlášení do kurzu je před začátkem kurzu možné a musí být provedeno písemnou formou (emailem nebo poštou). Odstoupí-li účastník 10 a více dnů před začátkem kurzu, bude mu navrácena celá částka
kurzovného. Při odstoupení méně než 10 dnů před začátkem kurzu bude navráceno 50% kurzovného. Od
prvního dne kurzu účastník nemá nárok na navrácení žádné části kurzovného. Toto platí i z důvodů onemocnění
či změn v osobním nebo pracovním životě.
Ochrana osobích dat
 Spolek podléhá nařízením bavorského zákona pro ochranu dat (Bayerisches Datenschutzgesetz) v jeho aktuálně
platném znění. Spolek používá osobní data účastníků a jejich zákonných zástupců pouze pro interní potřeby. Spolek se
zavazuje s poskytnutými daty zacházet diskrétně a nepředávat je třetí osobě.
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