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SMLUVNÍ (OBCHODNÍ) PODMÍNKY REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ 

 
Smlouva o absolvování kurzu mezi pořadatelem a účastníkem se považuje za uzavřenou okamžikem uhrazení zálohové ceny 
kurzu. 

1. 
Pořádání kurzu 

 
Pořadatelem rekvalifikačního kurzu je společnost CLINIC & BEAUTY studio s.r.o. 
Rekvalifikační kurzy se pořádají v předem dohodnutých termínech, které jsou stanoveny dle vzájemné dohody pořadatele a 
účastníka kurzu. 
Pořadatel může termíny kurzů v průběhu roku po dohodě s účastníkem kurzu upravovat podle podmínek a svých 
provozních možností. Splatnost příslušného kurzu je nejpozději 7 dní před zahájením kurzu nebo po dohodě s pořadatelem, 
ale vždy před zahájením kurzu. 
Fyzické i právnické osoby musí před přijetím do kurzu vyplnit přihlášku do příslušného kurzu. 
Přihlášeným právnickým osobám zasíláme fakturu ihned po přihlášení do kurzu. Fyzickým osobám je vydáváno potvrzení o 
zaplacení příslušné částky s vyznačením jména účastníka a názvu rekvalifikačního kurzu. 
Po zaplacení příslušné částky se pořadatel dohodne s účastníkem kurzu na termínu zahájení kurzu. 
Pokud přihlášený účastník neuhradí cenu kurzu do termínu zahájení kurzu, ztratí pořadí a v případě naplnění kurzu 
v určitém termínu nemusí být do kurzu přijat. 
Účastník, který neuhradí cenu kurzu před zahájením kurzu (nejpozději v den zahájení v hotovosti), nebude do kurzu přijat. 
To neplatí, hradí-li kurz úřad práce. 
Pokud z jakýchkoli důvodů dojde ke zrušení kurzu, nabídne CLINIC & BEAUTY studio s.r.o. náhradní termín nového kurzu. 
 

2. 
Cena kurzu a jeho úhrada 

 
Cena kurzu je účastníku kurzu oznámena pořadatelem společně s termínem kurzu. 
Účastník hradí cenu kurzu předem v hotovosti po dohodě s pořadatelem v provozovně Revoluční 1, Praha 1. 
Na faktuře vystavované pro právnickou osobu budou uvedeny údaje, které účastník vyplnil v přihlášce CLINIC & BEAUTY 
studia s.r.o. Po úhradě bude uchazeč do studia přijat. 
Při úhradě kurzu úřadem práce se úhrada řídí pravidly úřadu práce. 
 

3. 
Storno poplatky 

 
V případě, že přihlášený účastník stornuje účast poté, co uhradil cenu kurzu a odstoupí od smlouvy, jsou účtovány tyto 
storno poplatky: 

- Zrušení účasti a odstoupení od smlouvy 4 týdny před datem konání kurzu   0,- Kč 
- 14 – 28 dnů před konáním kurzu                                                                                                    2 500,- Kč 
- 14 – 7 dní před konáním kurzu 50 % ceny kurzovného 
- 7 – 0 dnů před konáním kurzu 100 % ceny kurzovného 

Storno kurzu je možné jen písemnou formou (nikoliv elektronicky), rozhodující je datum razítka pošty. 
Pokud přihlášený nastoupí do kurzu, nevzniká nárok na vrácení peněž. CLINIC & BEAUTY studio s.r.o. si vyhrazuje právo 
nabídnout přihlášenému v těchto případech kurz v novém termínu dle dispozic a možností CLINIC & BEAUTY studia s.r.o., 
který začne nejpozději do 12 měsíců od data zahájení kurzu, kam byl účastník přihlášen. 
 

4. 
Rekvalifikační kurz zahrnuje v základní ceně 

 
Výuku dle schválených osnov MŠMT a Ministerstva zdravotnictví ČR formou teoretické výuky, samostudia teoretické výuky, 
praktického nácviku i na modelech. 
Zkouška z profesní kvalifikace není zahrnuta v základní ceně kurzu a je hrazena samostatně. 
 
Účastník, kterému kurzovné schvaluje k proplacení úřad práce, se zavazuje k úhradě plné výše kurzovného v případě 
nedokončení kurzu. 
 
V Praze dne 7.11.2017 


