Všeobecné podmínky
Září 2017 – Červen 2018
1. Platba kurzů
1.1 Kurzovné se hradi v plné výši. V případě ceny nad 4 000 Kč je možné uhradit kurzovné ve
dvou splátkách, 60 % při zápisu, 40 % měsíc potom.
1.2 Platbu lze provést hotově na recepci Alliance Française Jižní Čechy (dále AF) nebo
bankovním převodem na číslo účtu 212 215 433 / 0300. V případě elektronického zápisu
obdržíte potvrzení o zápisu a bude vám zaslán variabilní symbol a přesná částka k
uhrazení.
1.3 Před zapsáním do kurzu je třeba uhradit členský poplatek 200 Kč. Členství platí po celý
akademický rok (od 1. září do 31. srpna) a zahrnuje řadu výhod: přístup do knihovny vč.
možnosti zapůjčení knih a DVD, slevy na kulturní akce a na speciální kurzy, zasílání
informací o našich aktivitách a další služby poskytované AF.
1.4 Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzovného.
1.5 Přihláška se stává platnou dnem úhrady kurzovného.

Ceny kurzů

Skupinové kurzy
Kurz
Všeobecná francouzština
Úplní začátečníci (A1.1)
Všeobecná francouzština
(A1.2 až C1)

Délka

Cena za osobu

12 x 120 min

3 000 Kč 1/2

12 x 120 min

3 200 Kč

Konverzační kurz

12 x 60 min

2 000 Kč

Specializované kurzy

7 x 90 min

1 750 Kč

Fonetika

5 x 60 min

900 Kč

Příprava na DELF – DALF

DELF B1/B2: 7 x 90 min

1 700 Kč

DALF : 10 x 120 min

3 300 Kč

FJ pro juniory (7-10 let): 12 x 60 min
Kurzy pro děti a mladež

FJ pro juniory (11-15 let): 12 x 60 min
Konverzace (13-17 let): 12 x 60 min

1
2

Úplní začátecníci: 3 000 Kč
Zapište se už v září na celý rok (3 trimestry) a zaplat´te jenom 9 000 Kč.

1 900 Kč

Individualní kurzy
a. 60 min kurzů : cena za osobu
Počet kurzů
10

15

3 800 Kč
(380 Kč/hod./os.)

5 100 Kč
(340 Kč/hod./os.)

3 000 Kč
(300 Kč/hod./os.)
2 200 Kč
(220 Kč/hod./os.)

3 900 Kč
(260 Kč/hod./os.)
2 850 Kč
(190 Kč/hod./os.)

Počet studentů
1
2
3

b. 90 min kurzů : cena za osobu
Počet kurzů
10

15

1

5 300 Kč
(530 Kč/hod./os.)

7 350 Kč
(490 Kč/hod./os.)

2

4 200 Kč
(420 Kč/hod/os.)

5 700 Kč
(380 Kč/hod./os.)

3

3 150 Kč
(315 Kč/hod.os.)

4 050 Kč
(270 Kč/hod./os.)

Počet studentů

2. Stornovací podmínky
2.1 Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací.
2.2 Před zahájením kurzu platí v připadě zrušení přihlašky nasledující storno poplatky:
- Více než 14 dní před zahájením kurzu – vracíme 90 %
- 14 až 7 dní před zahájením kurzu – vracíme 60 %
- 7 až 1 dní před zahájením kurzu – vracíme 30 %
2.3 Členský poplatek se nevrací.

3. Skupinové kurzy: průběh semestru
3.1 Trimestr trvá vždy 12 týdnů (tedy 12 vyučovacích lekcí).
3.2 Minimální počet pro otevření skupinového kurzu je 4 platící studenti.
3.3 Pokud není stanoveno jinak, výuka probíhá vždy mimo státní svátky.

4. Individualní kurzy
4.1 Balík individuálních kurzů (10 či 15) je nutné vyčerpat nejpozději do 18 týdnů od data
prvního kurzu.
4.2 Student je povinen nahlásit případnou nemožnost dostavit se na individuální kurz
alespoň 24 hodin před jeho začátkem. Pokud tak neučiní, nevzniká mu nárok na náhradní
hodinu (a kurzovné mu nebude vráceno). Při omluvě z kurzu prosím kontaktujte kancelař
AF.

5. Přestup do jiného kurzu
5.1 Přestup do jiného kurzu je možný pouze se souhlasem kanceláře AF, a to v případě, že
přestup neohrozí chod původního kurzu a nově zvolený kurz nebude zcela obsazen.
5.2 Při přestupu z kurzu s vyšším kurzovným do kurzu s nižším kurzovným se rozdíl v ceně
kurzu nevrací.

6. Dětské kurzy
6.1 Rodič zajistí dopravu dítěte do AF a vyzvednutí dítěte po kurzu, připadně potvrdí, že je
dítě schopné se dopravit samo domů.
6.2 Pokud ve škole probíhají prázdniny, žádáme rodiče, aby nás o nich informovali včas, tj.
nejpozději dva týdny před termínem prázdnin.

7. Pojištění
7.1 Zdravotní a úrazové pojištění je povinné a na odpovědnosti studenta.

8. Potvrzení o docházce
8.1 Potvrzení o docházce bude vydáno na požádání.

9. Registrace do knihovny
9.1 Je možné se registravat pouze do knihovny (bez kurzu) po zaplacení členského poplatku
200 Kč. Členství platí od 1. září do 31. srpna a zahrnuje přístup do knihovny vč. možnosti
zapůjčení knih a DVD, slevy na kulturní akce a na speciální kurzy, zasílání informací
o aktivitách AF a další služby poskytované AF.

