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Stanislava Mariašová, MBA, mob. 605 259 929,  
U stanice 593, Praha 6, Dolní Liboc, Praha 6, 161 00, IČ 87886219 

 

Výuka cizího jazyka online 

PŘIHLÁŠKA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zákonný zástupce dítěte:  
 
Jméno a příjmení:   ............................................................................................... 
 
Bytem:    ................................................................................................  
 
Telefon:    ................................................................................................  
 
za nezletilého  
 
Jméno a příjmení:   ............................................................................................... 
 
Datum narození:   ................................................................................................ 
 
Bytem:    ................................................................................................  
 

Specifikace: VÝUKA CIZÍHO JAZYKA ONLINE 

Zaškrtněte, prosím, o který cizí jazyk máte zájem:  

 

Frekvence výuky:   …………… hodiny/týden 

Termín zahájení výuky:   ………………………………… 

 

Cena za lekci je dle ceníkového tarifu - www.anglictina-prakticky.cz, vyúčtování probíhá dle 

výkazu lektora.  Zálohu na 4 lekce v měsíci hradí klient předem dle fakturace.  

Číslo účtu pro platby záloh: 2205220575/5500 

 

Anglický jazyk  

Německý jazyk   

Španělský jazyk   

Italský jazyk   

Arabský jazyk   



Stanislava Mariašová, MBA, mob. 605 259 929, U stanice 593, Praha 6, Dolní Liboc, Praha 6, 161 00, IČ 87886219 

Prohlášení a souhlas klienta /právnická osoba nebo fyzická osoba/ se všeobecnými 

podmínkami 

Tímto souhlasím se všeobecnými podmínkami Stanislavy Mariašové, MBA. Zároveň prohlašuji, 

že až do odvolání souhlasím se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů 

(jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, e-mail) 

mých a mého dítěte a se zařazením těchto údajů do databáze klientů Stanislavy Mariašové, 

MBA, IČ: 87886219, s místem podnikání U Stanice 593/7, 161 00 Praha 6 – Liboc, v souladu s 

příslušnými ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů v platném znění. Zavazujeme se, že informace o sdělených osobních údajích 

neposkytneme žádným způsobem třetí osobě. Tento souhlas může být kdykoli písemně 

odvolán. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a souhlasím s jejich použitím především k 

marketingovým účelům, zasíláním nabídek apod. 

Klient se zavazuje informovat o zvýšení frekvence výuky pořádající subjekt na 

info@anglictinaprakticky.cz . Pokud bude možné zajistit zvýšení frekvence výuky, pořádající 

subjekt zajistí daný požadavek s daným lektorem.   Při snížení či ukončení online výuky, se 

klient zavazuje informovat pořádající subjekt minimálně jeden kalendářní měsíc předem na  

info@anglictinaprakticky.cz . 

Zneužití všeobecných podmínek či využití online lektora ve svůj prospěch, aniž by byl 

kontaktován pořádající subjekt, se pokutuje částkou 250 000Kč.  

 

 V …………………………………………………………….  datum …………………….. 

 

Jméno a příjmení ………………………………………………………  

 

Podpis …………………………………………………… 

mailto:info@anglictinaprakticky.cz
mailto:info@anglictinaprakticky.cz

