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Ceník výuky, platební podmínky a rušení hodin  
(platné od 1.9.2017 do 31.8.2018)  
 
 
Školní rok 2017/2018 

 
 

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE:  
 
 
Počet studentů:  1 - 2  

Délka lekce: 60 min  

Cena za lekci: 520 Kč  

Výukové materiály: cca 450 Kč (zajišťuje si student) 

Platba: Výuka je měsíčně fakturována, splatnost je do 10. dne následujícího měsíce. Možnost 
předplatit dohodnutý počet lekcí přes Benefity body.  
 
Storno podmínky:  
 
Rušení ze strany studentů: 
 
V případě, že lekce bude zrušena studenty dva pracovní dny a více před začátkem výuky, nebude 
započítána jako uskutečněná.  
 
V případě, že lekce bude zrušena studenty jeden pracovní den před začátkem hodiny, bude 
započítáno 50% ceny lekce.  
 
V případě, že lekce bude zrušena studenty v den výuky, bude započítána jako uskutečněná.  
 
Rušení ze strany vyučujícího: 
 
Nahradit se mohou hodiny zrušené studenty dva pracovní dny před výukou a vyučujícím.  
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SEMESTRÁLNÍ SKUPINOVÉ KURZY: 

Počet studentů:  3 - 6  

Délka lekce a pravidelnost:  75 min / týdně 

Jazyk:   Obecná a obchodní angličtina 

Cena za kurz pro jednu osobu (12 lekcí):  2 500 Kč  

Výukové materiály: cca 450 Kč (zajišťuje si student) 

Pro konání kurzu nutná registrace alespoň tří studentů.  
 
Platba kurzovného:  
 
Převodem na účet po obdržení zálohové faktury. Splatnost je do pěti dnů po obdržení faktury 
nebo nejpozději dva pracovní dny před zahájením kurzu.  
 
Možnost platit Benefity body, splatnost nejpozději dva pracovní dny před zahájením kurzu. 
 
V případě finanční tísně, může student po dohodě zaplatit kurzovné ve dvou splátkách.  
 
Storno podmínky: 
 
Rušení ze strany studentů: 
 
Zrušit registraci v kurzech je třeba písemně na email info@creative-learning.cz 
 
V případě, že bude registrace ve skupinovém kurzu zrušena studentem dva pracovní dny a více 
před zahájením kurzu, vrací se 100% zaplaceného kurzovného na účet studenta.  
 
V případě, že bude registrace ve skupinovém kurzu zrušena studentem nejpozději jeden 
pracovní den po zahájení kurzu, vrací se 80% zaplaceného kurzovného na účet studenta. 
 
 V případě, že bude registrace ve skupinovém kurzu zrušena studentem nejpozději jeden 
pracovní den po konání druhé lekce, vrací se 50% zaplaceného kurzovného na účet studenta. 
 
V případě, že registrace ve skupinovém kurzu bude zrušena studentem v druhý pracovní den po 
konání druhé lekce nebo později, nevrací se zaplacené kurzovné. 
 
Rušení ze strany vyučujícího: 
 
Pokud dojde ke zrušení lekce vyučujícím, nabídne vhodnou náhradu. Pokud některému ze 
studentů daný termín nebude vyhovovat a nebude se moci zúčastnit, vrací se poměrná částka za 
lekci na účet studenta po skončení kurzu.  
 
V případě zrušení kurzu před zahájením ze strany vyučujícího, vrací se 100% kurzovného na účet 
studenta. V případě zrušení kurzu po zahájení, vrací se poměrná částka nerealizovaných lekcí na 
účet studenta.  
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INTENZIVNÍ SKUPINOVÉ KURZY: 
 
Počet studentů:  4 - 6  

Délka kurzu a pravidelnost:  180 min / jednorázové 

Jazyk:  Obecná a obchodní angličtina 

Cena za kurz pro jednoho studenta:  

Obecný jazyk - 600 Kč 

Obchodní jazyk  - 650 Kč 

Místo výuky:  Vzdělávací centrum Klimentská  

Pro konání intenzivních skupinových kurzů nutná registrace alespoň čtyř studentů. 

Platba:  

Převodem na účet po obdržení zálohové faktury. Splatnost je do pěti dnů po obdržení faktury 

nebo nejpozději dva pracovní dny před zahájením kurzu. Možnost platit Benefity body, splatnost 

nejpozději dva pracovní dny před konáním kurzu.  

Storno podmínky:  

Rušení ze strany studentů: 

Zrušit registraci v kurzech je třeba písemně na email info@creative-learning.cz 

Pokud je registrace zrušena dva pracovní dny a dříve před konáním intenzivních lekcí, vrací se 

100% kurzovného převodem na účet studenta. V případě platby přes Benefity, se vrací body zpět 

na účet studenta u společnosti Benefity.cz. 

Pokud je registrace zrušena jeden pracovní den před konáním kurzu, vrací se 50% kurzovného 

převodem na účet studenta.   

Pokud je registrace zrušena v den konáním kurzu, nevrací se zaplacené kurzovné. 

Rušení ze strany vyučujícího: 

Pokud je intenzivní kurz zrušen ze strany vyučujícího, v jakémkoliv termínu, vrací se 100% 

zaplaceného kurzovného na účet studenta. 
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