
Tuček English, kurzy angličtiny, překlady, tlumočení. Mgr Libor Tuček, Polní 938, 696 02 Ratíškovice           

          tel. : 605 142 824                          E-mail: info@tucekenglish.cz                  www.tucekenglish.cz 

 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Hodonín, Dukelských hrdinů 3 

Číslo účtu: 86-2436310287/0100    

Konst.symb.:558    Variab. Symb.: prvních 6 čísel z Vašeho rodného čísla 

 

Přihláška na intenzívní pobytový kurz angličtiny  
 

Čertovy kameny 2.- 8.8.2020  
 
 

Jméno, příjmení, titul …………………………………………………………………............... 

 

Adresa včetně PSČ ……………………………………………………………………………… 

 

E-mail: ………………………………………………………… Datum narození……………… 

 

Telefonní kontakty (Mobil )…………………………………………………. ……………………... 

 
Označte zvolený způsob platby:      Označte zvolené ubytování:                   Označte velikost trička:         

 
a) bankovní převod                           a) pokoj s příslušenstvím                         S             M             L       

b) hotově (v Hodoníně)                    b) pokoj bez příslušenství           

                                                                                                                         XL          XXL       XXXL 

 

Angličtinu studuji / studoval(a) jsem ….............. let, ............... vyuč. hodin týdně. 

 

                                                                        Nestuduji již .................. let 

 
Pracuji / pracoval(a) jsem s materiály – podrobně! (Např. 3rd Edition Headway Intermediate  - do Unit 7) 

 

................................................................................................................................ 

Studuji / studoval(a) jsem u:  

 

................................................................................................................................  

Další důležité informace o Vašich jazykových schopnostech a zkušenostech: 

 

 

Zvláštní přání:  

Chci být na pokoji s: 

Prohlašuji, že závazně objednávám jazykový kurz popsaný v přiložených informačních materiálech. Svým 

podpisem se zavazuji, že budu respektovat níže uvedené platební a stornovací podmínky.  

Současně tímto uděluji souhlas společnosti Tuček English, se sídlem Polní 938, 696 02 Ratíškovice, 

IČ:49423321, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zpracovávala tyto osobní údaje. 

 

V _________________               dne __________________              podpis __________________ 

 
U osob mladších 18 let je nutno přiložit vyplněné a rodiči podepsané „Prohlášení rodičů“. 

 
Uzávěrka přihlášek a plateb je 10. července 2020. Kurzovné se účastníkům v případě nevyužití účasti na kurzu či 

jeho přerušení účastníkem nevrací, pokud se účastník a pořadatel písemně nedohodnou jinak. 

Stornovací podmínky: při stornování přihlášky bude po účastníkovi požadována platba dle následujících 

podmínek:  

        po 10. červenci 2020 – záloha 3900 Kč 

 

Cena kurzovného 3900 Kč (kurzovné, výukové materiály a tričko) je současně zálohou na ubytování. 

Doplatek na místě za ubytování se snídaní 2700 Kč nebo 3300 Kč dle zvoleného druhu ubytování.  

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v Informacích o pobytovém intenzivním kurzu angličtiny. 

Do místa kurzu se účastníci dopravují sami, pokud nebude s pořadatelem dohodnuto jinak. 
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