Platební podmínky
1. Přihláška se stává závaznou v den přijetí na email organizátora; obratem jsou zaslány
platební podmínky.
2. Přihláška je platná až na základě přijetí platby celkové částky kurzovného, nebo
registračního poplatku, dle stanovených podmínek; úhrada musí být provedena do 14
dní od data odeslání platebních podkladů.
3. V případě, že není kurzovné uhrazeno v řádném termínu, přihlášený je vyzván k jeho
úhradě; ta musí být připsána na účet Lukostřeleckého klubu CERE z. s. do 7 dnů.
4. Pokud nebyly dodrženy podmínky první výzvy k úhradě, klientovi je zasláno upozornění
o stornování jeho přihlášky a vyřazení z kurzu. Jeho místo je nabídnuto náhradníkům.
V případě, že je vaše přihláška na základní vzdělávací program přijata více jak 3 měsíce před
datem konání kurzu, je možné uhradit do 14 dnů Registrační poplatek pro vytvoření rezervace a
doplatek kurzovného ve 2 splátkách dle platebních podmínek (pouze základní vzdělávací
programy):


1. Registrační poplatek: 3000,- Kč, splatnost 14 kalendářních dnů, při
neuhrazení je místo postoupeno náhradníkům.
Prosíme, zvažte, své časové možnosti před nástupem do kurzu – dle podmínek k
závěrečným zkouškám je nutné splnit docházku (omluvit lze 1 den absence u
160h po předchozí domluvě).



2. Doplatek 10 000,-Kč lze uhradit vcelku nebo na 2 splátky:
1. splátka 5000,- Kč je splatná 2 měsíce před začátkem kurzu
2. splátka 5000,- Kč je splatná 1 měsíc před začátkem kurzu

Registrační poplatek - poplatek je nevratný a nepřeveditelný na další osoby. Ze
zdravotních důvodů (nutno oficiálně doložit) je umožněno převést přihlášku na jinou
osobu nebo zvolit jiný termín kurzu (převod je možný pouze jednou). Vždy ve výši
3000,-Kč se splatností 14 dnů.
Doplatek - zbývající částka kurzovného k úhradě po odečtení registračního poplatku.
Lze jej rozdělit na 2 splátky (při přihlášení min. 3 měsíce před začátkem kurzu). Při
včasném zaslání Storno formuláře lze žádat vrácení této části kurzovného.

Způsob platby
bankovním převodem či vkladem na účet Lukostřelecký klub CERE, z. s. pod variabilním
symbolem, který je udělený zájemci o vzdělávací kurz při zaslání platebních podkladů na
základě vyplněné přihlášky.





V ceně programu je zahrnuta programová náplň a základní studijní materiál pro obě
části. Dopravu, ubytování a stravu si účastník zajišťuje individuálně.
Každý základní vzdělávací program z naší nabídky musí být dokončen nejdéle do
jednoho roku od zahájení studia.
Osvědčení je vystaveno na dobu neurčitou s platností na území ČR. Je možné požádat
o dopis v angličtině potvrzující účast na daném vzdělávacím programu.

