Taneční škola Eso Brno
Ing. Jindřich Vláčil
IČO: 87222710
mobil: 776 746 372

ŢÁDOST O VRÁCENÍ KURZOVNÉHO
Tuto ţádost je moţno uplatnit pouze v případech specifikovaných Směrnicí pro vrácení kurzovného, která
je přílohou tohoto dokumentu.
Vyplňuje klient:
Jméno a příjmení: ____________________________________________________________________
Adresa trvalého bydliště: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Mobil: ____________________________

E-mail: ______________________________________

Kurz číslo: ________________________

Oficiální začátek kurzu: _________________________

Den vstupu do kurzu: _______________

Den opuštění kurzu: ___________________________

Kurzovné bylo uhrazeno dne: _________

převodem na účet TŠ Eso / hotově (nehodící se škrtněte)

Důvod k žádosti o vrácení kurzovného: _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
K Ţádosti o vrácení kurzovného
je přiloţeno (zakrouţkujte):

a)
b)
c)
d)

doklad o zaplacení kurzovného
potvrzení lékaře
potvrzení úřadu
jiné: ______________________________________

Číslo účtu včetně kódu banky, kam mají být finance poukázány: _______________________________

Vyplňuje pověřený zástupce TŠ Eso Brno:
Ţádost byla doručena do TŠ Eso Brno dne: ______________ Ţádost převzal/a: __________________________
Schválená výše kurzovného k navrácení klientovi: ___________ Kč; vyplaceno dne: ___________
Oznámení o zamítnutí ţádosti byla klientovi odeslána dne: _______________
Ţádost o upřesnění informací odeslána dne: _______________
Poznámka:

V Brně dne:

_________________________________
Podpis pověřeného zástupce TŠ Eso Brno
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Taneční škola Eso Brno
Ing. Jindřich Vláčil
IČO: 87222710
mobil: 776 746 372

Příloha pro Ţádost o vrácení kurzovného

SMĚRNICE PRO VRÁCENÍ KURZOVNÉHO

1.

Kurzovné v plné výši se vrací v případě, ţe dojde ze strany TŠ Eso Brno k zásadnímu nedodrţení
termínu zahájení kurzu nebo změnám termínů jednotlivých lekcí kurzu. Zásadním nedodrţením se
rozumí změna konání o více neţ dva týdny dříve či později.

2.

Kurzovné se vrací v případě úmrtí klienta, váţného onemocnění nebo přestěhování klienta, které
znemoţňuje klientovi účast v kurzu. Kurzovné se vrací po odečtení odpovídající částky za
absolvování části kurzu ode dne doručení doloţeného výjimečného poţadavku. Dokladem je
míněno potvrzení lékaře o nemoci klienta, doklad o přestěhování atd.

3.

Částku schválenou k navrácení poukazuje TŠ Eso Brno převodem na účet uvedený klientem
v Ţádosti o navrácení kurzovného do čtrnácti dnů od jejího doručení. Ţádost o vrácení
kurzovného musí být doručena zcela kompletní, tedy včetně potřebných dokladů.

4.

Směrnice pro vrácení kurzovného včetně Ţádosti o vrácení kurzovného jsou klientům k dispozici
v elektronické formě na internetových stránkách www.tanecniskolaeso.cz či v tištěné podobě
v TŠ Eso Brno.

5.

Ţádost o vrácení kurzovného se podává písemně nejlépe na předepsaném tiskopise, a to
buď poštou, nebo osobním předáním.

6.

Ţádost o vrácení kurzovného musí být podána před nebo po zahájení kurzu, ne však po
jeho ukončení.

7.

Tato Směrnice platí od 1. dubna 2011 do odvolání.

V Brně dne 1. dubna 2011

Ing. Jindřich Vláčil
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