PRAŽSKÁ KONZERVATOŘ
Na Rejdišti 1, 110 00 Praha 1, Česká republika

PŘIHLÁŠKA
Název kurzu:
Kód kurzu:

Cena kurzu s DPH:

Kč

Přjmení:
Jméno:

foto

Datum narození:

3,5 x 4,5
den

Věk:

měsíc

rok

Vzdělání:
ZŠ, SOU, SŠ, VOŠ, VŠ

Bydliště:
ulice č.
město
PSČ
kraj
Telefon:

Fax:

E-mail:

Mobil:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Bydliště:
ulice č.
město
PSČ
kraj
Telefon:

Fax:

E-mail:

Mobil:

Souhlasím s obchodními podmínkami a svým podpisem (podpisem zákonného zástupce v případě nezletilosti)
se zavazuji dodržovat po dobu mé přítomnosti v budově konzervatoře školní řád.

jméno a příjmení zákonného zástupce

datum

podpis

jméno a příjmení účastníka kurzu

datum

podpis

Obchodní podmínky:
1. Škola
Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1, IČO: 708 379 11 (dále jen konzervatoř) organizuje v rámci své doplňkové činnosti placené
kurzy v uměleckých oborech (hudebních a divadelních). Cílem této činnosti je kvalitní příprava k přijímacím zkouškám jak na Pražskou
konzervatoř, tak na jiné umělecké školy pod vedením kvalifikovaných a zkušených lektorů z řad pedagogického sboru konzervatoře.
2. Přihlášení
Zájemce o účast v kurzu se do něj může přihlásit elektronicky (prostřednictvím webových stránek konzervatoře) nebo písemně. Za
nezletilé zájemce vyplní přihlášku jejich zákonný zástupce a současně potvrdí svůj souhlas s účastí v kurzu. Účastníkem kurzu (dále jen
kurzista) se zájemce stává až po uhrazení kurzovného. Kapacita kurzu je omezená a přednost mají dříve přihlášení zájemci.
3. Platba
Kurzovné se platí v hotovosti oproti příjmovému dokladu v den zahájení kurzu určenému pracovníkovi konzervatoře nebo převodem na
účet konzervatoře 2001630003/6000 u PPF Praha 1, Mariánské náměstí 2 do určeného data splatnosti.
4. Storno poplatky
Účast na jednotlivých lekcích není povinná. Podmínky pro stornování kurzu a vrácení kurzovného jsou následující:
1) Poměrná část kurzovného bude vrácena, pokud kurzista z vážného, doloženého důvodu (např. zdravotního) nemůže kurz
dokončit a o vrácení písemně požádá (v případě nezletilých požádá jejich zákonný zástupce).
2) Absence kurzisty při jednotlivých lekcích není důvodem k vrácení poměrné části kurzovného.
3) V případě nedokončení kurzu rozhodnutím kurzisty nebo jeho vyloučením není nárok na vrácení kurzovného.
5. Průběh kurzu
S rozvrhem výukových dnů, časem a místem výuky budou kurzisté seznámeni na první výukové hodině. Zde také podepíší (nebo jejich
zákonní zástupci) veškeré požadované dokumenty. Pokud některé lekce odpadnou vinou konzervatoře, budou nahrazeny v jiném termínu.
6. Průkaz kurzisty
Každý kurzista je povinen prokazovat se ve vrátnici školy při každém vstupu do budovy průkazem. Tento průkaz bude vydán na první
hodině kurzu. Bez předložení průkazu není možný vstup do budovy. Při ztrátě průkazu se platí poplatek za vystavení duplikátu.
7.Pravidla chování
Kurzista je povinen dbát pravidel slušného chování, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržovat řád kurzu. Při jejich porušení může
být z kurzu vyloučen bez možnosti vrácení kurzovného. Toto opatření je možné použít jak pro jeden výukový den, tak pro celý kurz.
8. Změny podmínek
Veškeré změny (adresa, zdravotní stav apod.) je kurzista povinen nahlásit do 8 dnů ode dne, kdy nastaly. Změny v těchto obchodních
podmínkách budou prováděny v písemné formě a se souhlasem obou zúčastněných stran.
9. Řád kurzu
§1
Budovy konzervatoře Na Rejdišti 1, Křížovnická 7 a Valdštejnská 14 jsou kurzistům přístupny pouze v době vyučovíní kurzu.
§2

V budově konzervatoře se kurzisé pohybují pouze v prostorách určených kurzu a na přístupovém schodišti a chodbě.

§3

budově konzervatoře jsou kurzisté povinni respektovat pokyny pedagogů a zaměstnanců školy a jsou povinni dodržovat
platná bezpečnostní , hygienická a protipožární opatření, se kterým byli seznámeni.
Kurzisté nohou používat vybavení učeben pouze za přítomnosti lektora kurzu a s jeho svolením.

§4
§5

Povinností kurzistů je chránit majetek konzervatoře. Jde zejména o šetrné zacházení s hudebními nástroji a vybavením
učeben a o povinnost oznamovat škody na majetku školy. Dále jsou povinni šetřit elektřinou, vodou, dbát o čistotu
veškerých školních prostor. Pokud kurzista způsobí škody na zařízení a inventáři konzervatoře, je povinen tyto škody uhradit
(za nezletilého zákonný zástupce¹). Úmyslné poškození majetku je závažným přestoupením řádu kurzu a může být
důvodem k vyloučení z kurzu.

§6

Kurzista přináší do výuky jen ty věci, které souvisejí s vyučováním. Konzervatoř neodopovídá za ztráty předmětů, které jsou
v osobním vlastnicví kurzistů, včetně hudebních nástrojů, mobilních telefonů atd., pokud je kurzista ponechá např. po dobu
přestávky v učebně bez dozoru. Kurzistům se doporučuje nenosit do školy větší částky peněz a mobilní telefon nosit stále
při sobě².

§7

Ve výuce je zakázáno používat mobilní telefony, musí být do začátku lekce vypnuty.

§8

Kurzistům není dovoleno přijímat ani vodit do budov konzervatoře návštěvy.

§9

Kurzistům není dovoleno v prostorách konzervatoře kouřit, konzumovat alkohol a užívat drogy. Porušení tohoto ustanovení,
zejména pokud jde o držení a konzumaci drog, může být důvodem k vyloučení z kurzu.
Absolvování kurzu není zárukou úspěchu při přijímacích zkouškách na Pražskou konzervatoř.

§10

¹ Nařízení vlády §27, odst. 1, 108/1994 Sb.. kterým se provádí Zákoník práce, ve znění NV č. 461/2000 Sb.
² NV 108/94 Sb., §27 odst. 4

