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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI 

Název akce: Učitelská abeceda, seminář pro všechny učitele. Aneb co dělá dobrého učitele skvělým 

Termín: 19. 8. – 20. 8. 2021 

Místo konání: Náměšť nad Oslavou 

Přihlášky, prosíme, posílejte na e-mailovou adresu: kaomat@kaomat.cz 

Jméno a příjmení účastníka: 

Datum narození účastníka: 

E-mail (pro potvrzení přihlášky): 

Telefon: 

Údaje o příspěvkové organizaci 

IČO: 

DIČ: 

Název příspěvkové organizace podle zřizovací listiny: 

Úhrada:  

Fakturu pošleme do dvou týdnů poté, kdy obdržíme Vaši přihlášku. 

Cena a podrobnosti 
Celková cena je 4 850,- Kč. 

Cena zahrnuje: 

- Lektorné. 
- Ubytování. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením se sprchovým 

koutem a toaletou.  
- Stravování základní (dvakrát oběd, večeře, snídaně). 
- Stravování extra (dvakrát cofee break, večerní bufetové menu). 
- Každý účastník obdrží navíc knihu, kterou společně napsali oba lektoři. 

Podmínky kurzu 

Realizátory kurzu jsou Karel Opravil, Marek Tvrdoň. Účastníkem kurzu je každý, kdo udělá závaznou 
objednávku kurzu. Objednávka kurzu se stává závaznou: Pokud byla její závaznost potvrzena 
vzájemnou dohodou (písemně, e-mailem). Pokud účastník uhradí alespoň část účastnického poplatku 
nebo pokud účastník zahájí účast na kurzu. Učiněním závazné objednávky souhlasí účastník se storno 
podmínkami a s dalšími níže uvedenými podmínkami. Zrušení závazné objednávky a storno 
podmínky: Pokud zrušíte svoji závaznou objednávku více než 14 dní před zahájením semináře, je 
zrušení bezplatné. Pokud zrušíte svoji závaznou objednávku 14 dní až 4 dny před zahájením 
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semináře, vzniká Vám povinnost uhradit storno poplatek ve výši 50 % z ceny akce. Pokud zrušíte svoji 
závaznou objednávku 3 a méně dní před zahájením akce, vzniká Vám povinnost uhradit storno 
poplatek ve výši 100 % z ceny akce.  
Zrušení kurzu. Pořadatel kurzu si vyhrazuje právo z organizačních důvodů zrušit kurz nejméně 7 dní 
před zahájením akce. V takovém případě budou přihlášení účastníci bezodkladně informováni a 
budou jim vráceny účastnické poplatky v plné výši. Změna podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo 
na změnu těchto Podmínek kurzů. 


