Platební a storno podmínky účasti v kurzu Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch
v dětském/dospělém věku
(Příloha k přihlášce, aktualizace 13. 12. 2019)
1.

Je-li zájemce o kurz zařazen do kurzu a akceptuje nabídnutý termín, je považován za účastníka kurzu a
je povinen uhradit poplatky jednotlivých částí kurzu nejpozději 4 týdny před jejich začátkem. S výší
poplatků je účastník kurzu předem seznámen. Cena jednotlivých částí kurzu spolu s konkrétními
termíny je zveřejněna i na webových stránkách RL-Corpus.s.r.o.

2.

Poplatky je účastník povinen poukázat na konto RL-Corpus s.r.o. u banky FIO, č. ú. 2100082030 / 2010

3.

Platba je považována za uskutečněnou v okamžiku, kdy byla přispána na účet RL-Corpus s.r.o. Po
dohodě s RL-Corpus s.r.o. má účastník kurzu možnost zaplatit poplatky hotově do pokladny v RLCorpus s.r.o. (účastníci ze zahraničí).

4.

Bude-li platba provedena s prodlením, má RL-Corpus s.r.o. právo požadovat úrok z prodlení ve výši
0,05% dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje dnem následujícím po dni splatnosti
poplatků do jeho zaplacení.

5.

Dojede-li ze strany účastníka před vstupem do kurzu Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u
hybných poruch v dětském/dospělém věku ke stornování účasti, pak je účastník povinen uhradit
storno poplatky následovně:
-

storno účasti ve lhůtě 28 do 21 dnů před začátkem kurzu: 15% zaplacené ceny části kurzu
storno účasti ve lhůtě 20 do 11 dnů před začátkem kurzu: 25% zaplacené ceny části kurzu
storno účasti ve lhůtě 10 do 1 dnů před začátkem kurzu: 50% zaplacené ceny části kurzu

6.

Storno poplatky budou uhrazeny (započteny) v rámci vyúčtování zálohy poplatků na kurz.

7.

V případě předložení lékařského nálezu nebo z jiných závažných důvodů, z nichž vyplývá, že účast na
kurzu nebo na konkrétní části kurzu aktuálně není možná, zaplatí účastník ve vyúčtování zálohy
manipulační poplatek ve výši 1000 Kč.

8.

Absolvoval-li zájemce o kurz Vojtovy metody výuku Vojtovy metody v rozsahu kurzu A v RL-Corpus
s.r.o. v rámci svého studia na vysoké škole, hradí v A kurzu rozdíl ceny, která je stanovena pro
konkrétní kurz Vojtovy metody. Ostatní výše uvedené platební podmínky platí pro tyto účastníky
v plném rozsahu.

9.

Neúspěšný účastník kurzu má nárok na opravnou. Opravná zkouška je jen jedna a účastník je povinen ji
uhradit. Výše poplatku za opravnou zkoušku je účastníkovi sdělen v závěrečném hodnocení. Účastník
uhradí poplatek za opravnu zkoušku na účet centra nebo v den zkoušky do pokladny centra. Dmusí
sdělit, jakou formou úhrady zvolí.

10. Zájemce o kurz a jeho účastník prohlašuje, že podmínky kurzu Vojtovy metody v RL-Corpus s.r.o. dobře
pročetl (a), vzal (a) na vědomí a že s nimi souhlasí.

