
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST V JAZYKOVÝCH KURZECH 
SPOLEČNOSTI IONA CENTRUM, S.R.O. 

• Před započetím studia je nutno vyplnit elektronickou přihlášku na internetových stránkách www.iona.cz. Počet 
míst v kurzech je limitován kapacitou učeben a možnostmi vyučujících lektorů.  

• Výuka probíhá dle stanoveného harmonogramu školního roku. Standardní vyučovací hodinou se rozumí 
hodina v délce 45 minut. U individuální výuky je to 60 minut. 

• Uvedené ceny kurzů jsou konečné, naše společnost není plátcem DPH. 
• Studenti, kteří navštěvovali jazykové kurzy v naší společnosti v některém z ročníků 2008 – 2011, jsou 

oprávněni ke slevě dle podmínek „promoční akce 2011“. Kurzovné je splatné při zahájení kurzu a je možná 
jeho úhrada ve dvou splátkách s navýšením ceny o 10% (při pololetní platbě je kurzovné splatné do konce září 
pro 1. pololetí a do konce ledna pro 2. pololetí). Kurzovné se vrací pouze v opodstatněných případech v závěru 
školního roku (vážné zdravotní problémy podložené lékařskou zprávou, změna bydliště nebo zaměstnání s 
příslušným dokladem) 

• IONA centrum, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu místa výuky v nezbytně nutných případech a výjimečných 
situacích. 

• V případě celoroční účasti v kurzu s absencí maximálně 20% obdrží student na požádání certifikát o 
absolvování kurzu. 

• IONA centrum, s.r.o. nezodpovídá za škodu, ztrátu či zranění, které účastník kurzu utrpí v jejích prostorách. Za 
docházku a dopravu dětí do kurzů zodpovídají jejich zákonní zástupci. 

• Studenti navštěvující individuální hodiny jsou povinni oznámit nejméně 24 hodin předem, chtějí-li zrušit lekci, a 
to pouze telefonicky na uvedené kontakty, a toto zrušení musí být potvrzeno ze strany společnosti nebo lektora! 
Pokud takto neučiní, hodina bude považována za uskutečněnou, tedy účtovanou. Minimální počet hodin pro 
platby za individuální výuku je 10, přičemž student musí mít vždy uhrazeny hodiny předem, v opačném případě 
se plánovaná hodina neuskuteční až do provedení platby. 

• Osobní údaje studentů uvedené na přihlášce slouží pouze k evidenci účastníků kurzů a plateb, dále k 
vystavování certifikátů. Osobní e-mailové adresy uvedené v přihlášce slouží k zasílání informací o změnách a 
aktualitách a student svým podpisem dává souhlas k jejich zasílání - tento souhlas však může kdykoliv odvolat. 
Veškeré informace poskytnuté studenty budou použity v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů a dále zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. 

• Veškerá další ustanovení se řídí občanským zákoníkem České republiky.  

 


