
 
 
 

Obchodní podmínky 
 

Jarní semestr 2018 
 

 
 
Obecně platí 
 
Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. V případě kurzů pro děti a mládež trvá jedna vyučovací hodina 
60 minut. 
 
Potvrzení o účasti na kurzu se vystavuje pouze tehdy, pokud byl účastník kurzu přítomen alespoň 
na 75 % doby vyučování. 
 
 
1. Platební podmínky 
 
1.1. Kurzovné se hradí v plné výši v době konání zápisů (10. 1. – 11. 2. 2018). Pouze v případě, kdy již 
proběhlo 50 % výuky, lze uhradit polovinu kurzovného s odečtením manipulačního poplatku 500,- Kč. 
 
1.2. Platbu lze provézt hotově nebo kartou v kanceláři Alliance Française Brno nebo bankovním 
převodem na účet č. 26139641/0100 (Komerční banka). V případě platby převodem bude plátci zaslán 
variabilní symbol a výše částky k úhradě. 
 
1.3. V případě úhrady kurzovného na základě vystavené faktury je vyžadována písemná objednávka 
potvrzená odpovědnou osobou. 
 
1.4. Učebnice nejsou zahrnuty do ceny kurzu. 
 
1.5. Přihláška do kurzů se stává platnou dnem úhrady kurzovného. 
 
 
2. Slevy 
 
2.1. Na kurzy lze uplatnit následující slevy: 
 
Studenti Alliance Française Brno (zimní semestr 2017/2018) sleva 200,- Kč 
Držitelé ISIC karty sleva 200,- Kč 
Držitelé ITIC karty sleva 200,- Kč 
Zápis do kurzů Obecná francouzština (1x týdně) + Konverzace sleva 1000,- Kč 
Zápis do 2 a více kurzů sleva 10 % z celkové částky 
Držitelé karty MUNIE sleva 10 % 

 
 



2.2. Slevy se nesčítají. 
 
2.3. Slevy lze uplatnit pouze v době konání zápisů. 
 
2.4. Slevy se nevztahují na následující kurzy:  
- Kurz výslovnosti 
- Příprava na DELF A2 junior 
- Příprava k maturitě z FJ 

 
 
3. Vrácení kurzovného a stornovací podmínky 
 
3.1. Účastník kurzu může zrušit kurz v těchto případech: 
 
Zrušení kurzu před zahájením výuky. Vrácení zaplaceného kurzovného s odečtením 

manipulačního poplatku ve výši 500,- Kč. 
Zrušení kurzu do pěti pracovních dnů od 
zahájení výuky. 

Vrácení zaplaceného kurzovného s odečtením 
manipulačního poplatku ve výši 20 %. 

Účastník kurzu nenavštěvoval výuku z důvodu 
nemoci a dosud neproběhlo 50 % z celkového 
počtu výukových lekcí. 

Vrácení zaplaceného kurzovného ve výši 
odpovídající nevyužitým hodinám s odečtením 
manipulačního poplatku ve výši 500,- Kč. Je 
nutné předložit potvrzení od lékaře. 

 
3.2. K žádosti o vrácení kurzovného je nutné předložit písemnou žádost, doklad o úhradě kurzovného 
a odevzdat průkazku studenta (viz kap. 6. Průkazka studenta a výhody). 
 
3.3. Z důvodu přestěhování účastníka kurzu (změny bydliště) nebo cest do zahraničí (pracovní/studijní 
pobyt) se kurzovné nevrací. 
 
 
4. Změna/náhrada kurzu v průběhu semestru 
 
4.1. Přestup do jiného kurzu je možný pouze se souhlasem ředitele Alliance Française Brno, a to 
v případě, že přestup neohrozí průběh původního kurzu a kapacita nově zvoleného kurzu nebude již 
naplněna. 
 
4.2. Při přestupu z kurzu s nižším kurzovným do kurzu s vyšším kurzovným se hradí rozdíl v ceně. Na 
tento rozdíl nelze uplatnit slevu. 
 
4.3. Při přestupu z kurzu s vyšším kurzovným do kurzu s nižším kurzovným se rozdíl v ceně nevrací. 
 
4.4. Náhrada zrušeného kurzu se koná po domluvě s lektorem v průběhu nebo na konci semestru. 
 
4.5. Náhrada za zameškaný kurz z důvodu vzniklém na straně studenta není možná. 
 
 
5. Průběh semestru 
 
5.1. Výuka skupinových kurzů v jarním semestru probíhá v termínu 26. 2. – 25. 6. 2018. Kurz 
„Příprava na DELF A2 junior“ probíhá v termínu 14. 2. – 28. 3. 2018. 
 
5.2. Individuální kurzy se konají v termínech dohodnutých s lektorem. 



 
5.3. Výuka se nekoná v těchto dnech:  
 
- pátek 30. 3. 2018 (Velký pátek) 
- pondělí 2. 4. 2018 (Velikonoční pondělí) 
- pondělí 30. 4. 2018 
- úterý 1. 5. 2018 (Svátek práce) 
- pondělí 7. 5. 2018 
- úterý 8. 5. 2018 (Den vítězství) 

 
5.4. Alliance Française Brno si vyhrazuje právo na změnu v rozvrhu kurzů v závislosti na počtu 
přihlášených účastníků kurzů. 
 
5.5. Alliance Française Brno si vyhrazuje právo zrušit kurz, pokud nebude přihlášen minimální 
požadovaný počet účastníků. V případě, že Alliance Française Brno nemůže nabídnout jiný kurz ve 
stejné úrovni nebo nedojde-li k dohodě s účastníkem kurzu o přeřazení do jiného kurzu, kurzovné se 
vrací v plné výši. 
 
 
6. Průkazka studenta a výhody 
 
Na první výukové hodině je účastníkovi kurzu předána jeho průkazka studenta. Tato průkazka zahrnuje 
následující výhody: 
 

- zdarma zápis do mediatéky Alliance Française Brno v jarním semestru 2018 
- sleva 10 % na učebnice v knihkupectví Academia (Náměstí Svobody 13, Brno) 
- sleva 5 % na kurz v Jazykové škole P.A.R.K. (Staňkova 8c, Brno) 
- sleva 5 % na kurz v Österreich-Institut Brno (Moravské nám. 15, Brno) 

 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 9. 1. 2018 


