Aaada English Club, Courses and Camps – Anglický klub Aaada • Za Invalidovnou 576, Praha 8
+420 736 643 445 aaada@aaada.cz www.aaada.cz

PŘIHLÁŠKA NA ODPOLEDNÍ KURZY ANGLIČTINY AAADA
PRO DĚTI OD 2 - 8 let s rodiči i bez rodičů.
KURZY SE KONAJÍ NA ADRESE: ZA INVALIDOVNOU 573/1, PRAHA 8 KARLÍN
Jméno dítěte:

.

Jméno rodiče:

.

Ulice:

.

Telefon:

.

PSČ, město (část):

.

Email:

.

Cena kurzu: 300Kč

1. pololetí začíná 4. 10. 2013 a končí 20. 12. 2013.
2. pololetí začíná 10. 1. 2014 a končí 20. 6. 2014.
Kurzy se konají v pátek od 14:00 do 17:00
První pololetí: Počet lekcí do 20. 12. 2013 krát 300Kč.
Celkem k úhradě:

____________________

Celý rok: Počet lekcí do 20. 6. 2014 krát 300Kč.
Celkem k úhradě:

____________________

Počet lekcí si můžete spočítat pomocí našeho kalendáře. V kalendáři počítáme se všemi svátky i prázdninami, kdy neučíme.
Kalendář je k dispozici na stránkách Aaady.

Kurz si můžete přijít vyzkoušet!
(nutno telefonicky na telefonním čísle 736 643 445 předem rezervovat a na místě zaplatit 300 Kč.)

Platba musí být zaplacena na účet Aaady před první lekcí.
Číslo účtu: 19-5458070257/0100 KB Praha.
-

Variabilní symbol je rodné číslo dítěte bez lomítka.
Potvrzení o platbě přineste s sebou.
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Informace o kurzu:


Anglický klub Aaada je otevřen každý pátek od 14:00 do 17:00, mimo svátků a prázdnin vyhlášených ZŠ Petra
Strozziho. Kalendář kurzů je na stránkách Aaady.



Vyučujeme pomocí aktivit jako je zpěv s mikrofonem a kytarou, tanec, sportovní hry atd. Učíme ve škole, v přírodě,
na hřišti i na procházce. Jídlo a pití si raději přineste s sebou.



V jídelně ZŠ Petra Strozziho je možnost zajistit oběd pro děti.



Kurzy se konají ve škole Aaada na adrese: Za Invalidovnou 573/6, Praha 8, 108 00, mapa:
http://tinyurl.com/2vrpjsm

Práva a povinnosti účastníka kurzu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodič přihlašuje své dítě do odpoledního Anglického klubu Aaada, který pořádá škola Aaada ve spolupráci se ZŠ
Petra Strozziho. V rámci klubu se bude vyučovat anglický jazyk podle předloh a dispozic školy Aaada. Rodič se
touto přihláškou zavazuje zaplatit škole Aaada sjednanou částku před začátkem kurzu.
Hodnotnější předměty, například mobilní telefon, MP3 přehrávač, větší obnos peněz, šperky a ostatní cennosti dítě na
kurzy nepřináší. Aaada nenese odpovědnost za případnou ztrátu.
Jestliže se rodič nebo dospělý zástupce s dítětem nedostaví v dohodnutém termínu a čase, kurz propadá bez náhrady.
Rodič bere na vědomí, že kapacita účastníků kurzů je omezená a škola Aaada může přihlášku odmítnout, případně
nabídnout výuku v jiném termínu. V tomto případě škola Aaada vrací peníze za předplacené kurzy.
Škola Aaada si vyhrazuje právo odhlásit dítě z kurzů angličtiny. V tomto případě Aaada vrací peníze za předplacené
kurzy od data odhlášení do 30 dnů.
Jestliže bude pro nemoc nebo nepřítomnost učitele Aaady kurz přerušen, Aaada vrací peníze za daný kurz.

Upozornění: V případě, že se dítě nemůže dostavit na kurz ve stanoveném čase, pošlete SMS Aaadě na telefon
736 643 445 nejpozději do začátku kurzu.

Povolení k pořízení videa a fotografií a souhlas s pravidly a cenou kurzu:
Jsem si vědom/a, že videa a fotografie dětí, případného doprovodu, a kopie jejich výtvarných prací, které budou vyrobené
personálem Aaady na našich akcích, budou použity pro vývoj anglické učební látky, nebo jinak komerčně využity, a jsou
majetkem Steva Hildebranda - F.C.P. s.r.o. - Aaada školy angličtiny. Souhlasím s použitím natočeného a nafoceného
materiálu pro tyto účely.
Přihlašuji svého syna / dceru ____________________ do odpoledního Anglického klubu Aaada od _________ (datum)
Datum a podpis rodiče (odpovědného zástupce)

Datum a podpis Steva Hildebranda (ředitele Aaady)

______________________________________

_______________________________________
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