VŠEOBECNÉ PODMIENKY ZÁPISU DO KURZOV VO FRANCÚZSKOM INŠTITÚTE

a)

Administratívny poplatok 6 € / rok je podmienkou zápisu do kurzu
Platí sa pri prvom zápise do kurzu (ak nie ste držiteľom členskej karty Francúzskeho inštitútu na Slovensku
IF Pass), alebo v prípade, že platnosť Vašej karty už vypršala.

b)

Členská karta IF PASS
Všetci študenti Francúzskeho inštitútu na Slovensku sú povinní byť vybavení členskou kartou IF Pass
s menom a aktuálnou fotografiou tváre. Členskú kartu IF Pass je potrebné nosiť so sebou pri každom
vstupe do priestorov Francúzskeho inštitútu na Slovensku. Karta IF Pass je neprenosná, a platí jeden rok
od dátumu úhrady administratívneho poplatku.

c)

Úhrada poplatku za kurz
Školné alebo písomná garancia úhrady (objednávka) musí byť uskutočnená pred začiatkom kurzu.
Spôsoby úhrady sú uvedené v spodnej časti prihlášky, ktorá zostáva študentovi.

d)

Úhrada poplatku za kurz na základe faktúry je možná výhradne pre podniky a samostatne činné osoby
a to na základe písomnej objednávky adresovanej a doručenej Oddeleniu kurzov Francúzskeho inštitútu
na Slovensku najneskôr do 3 dni pred začiatkom kurzu.

e)

O vrátenie platby možno požiadať za nasledujúcich podmienok a po predložení vašej bankovej
identifikácie účtu:
1. školné v plnej výške 100% v prípade, že sa kurz neotvorí,
2. na základe písomnej žiadosti adresovanej Francúzskemu inštitútu na Slovensku v lehote 10 dní
(v prípade extenzívnych kurzov) a v lehote 2 dní (pre intenzívne kurzy) od začiatku výučby, a to
jedine v nasledujúcich prípadoch: vážny zdravotný stav (nevyhnutnosť predložiť doklad od
lekára); alebo zmena zamestnania súvisiaca s presťahovaním sa do iného mesta.
Vrátená suma bude znížená o administratívny poplatok vo výške 6 €.

f)

Úhrada kurzu na splátky
Vo výnimočných prípadoch je možné kurz uhradiť v dvoch splátkach, a to nasledujúcim spôsobom:
1. prvá splátka (100 €) na mieste v deň zápisu
2. druhá splátka (zvyšok ceny kurzu) do 30 dní od začiatku kurzu
Za tento spôsob platby si Francúzsky Inštitút na Slovensku účtuje poplatok vo výške 15 €, ktoré budú
pripočítané a uhradené v druhej splátke.

Zápisom do kurzu potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á so všeobecnými podmienkami zápisu do kurzu vo
Francúzskom inštitúte a súhlasím s ich znením. Zároveň udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov
uvedených v tejto prihláške v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, v súlade so zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
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