
“The Movers”-*Cambridge Young Learners Pondelok a Streda 13.55 – 14.55
3. 4. a 5 
ročník ZŠ

187,50€/1.polrok/ 
2x60 min. týždenne

“The Loonies” Utorok a Štvrtok 13.55 – 14.55
3. a 4. 
ročník ZŠ

165€/1.polrok/ 
2x60min. týždenne

“The Flyers”-*Cambridge Young Learners 
(Continuing) -Amanda skupina

Utorok a Štvrtok 15.00 – 16.00
5. 6. a 7  
ročník ZŠ

187,50€/1.polrok/ 
2x60 min. týždenne

“The Flyers”-*Cambridge Young Learners 
(Continuing) -Janka Mlynarcikova skupina

Utorok a Štvrtok 14.00 – 15.00
5. 6. a 7 
ročník ZŠ

187,50€/1.polrok/ 
2x60 min. týždenne

“The Totem Poles” Pondelok a Streda 15.00 – 16.00
5. a 6. 
ročník ZŠ

165€/1.polrok/ 
2x60min. týždenne

“The RCMP” Pondelok a Štvrtok 16.05 – 17.05
7.,8. a 9. 
ročník ZŠ

165€/1.polrok/ 
2x60min. týždenne

Konverzačný kurz - Začiatočníci - Dospelí Streda 16.05 – 17.05
Začiatočníci - 
Dospelí

110€/1.polrok/ 
1x60min. týždenne

Konverzačný kurz - Pokročilí - Dospelí Utorok 16.05 – 17.05
Pokročilí - 
Dospelí

110€/1.polrok/ 
1x60min. týždenne

V cenách kurzov 3 až 9 ročníkov Základných škôl je zarátana aj učebnica !!!

Týmto by som chcela rodičov deti poprosit o zaplatenie kurzu najneskôr do 3 dní pred začatim kurzu. V prípade 
akéhokoľvek problému ma prosím kontaktujte na nižšie uvedené telefónne číslo

Bankový prevod
VUB (Všeobecná úverová banka) : 

IBAN: SK6102000000003597389058
Poznámka platby: Meno a priezvisko študenta,

Konštantný symbol: 0558

Študijný polrok začína 05.10.2020 a konči 29.1.2021 v prípade zmeny budete vopred informovaný

Poznamky

Termín platby 

Meno a priezvisko....................................................................................................................................
Adresa......................................................................................................................................................
Mobil..................................................   E-mail…………………………………………………….................
Zamestnávateľ.........................................................................................................................

KURZY

Škola............................................................................................................Trieda.................

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA: (vyplní v prípade, ak je účastník maloletý) 

Prihláška na kurz anglického jazyka 
ŠTUDENT: 
Meno a priezvisko.................................................................................................................................... 
Adresa......................................................................................................................................................
Mobil.................................................. 



youCAN
Amanda McCullough Mengusovce 65, 059 36 e-mail:
amandamccullough1979@gmail.com 
Tel: 0907 475 517
Tel.: 0911 091 833 (po Slovensky)

V ...................................................................   Dňa: ……………………………………………... 

PODPIS (študenta alebo zákonného zástupcu) 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01/09/2015

c) Spoločnosť youCAN Centrum si vyhradzuje právo zmeniť časový program a miesto výučby. Ak dôjde k zmene v kurze, študent bude bezodkladne informovaný telefonicky alebo mailom.

d) Spoločnosť youCAN Centrum neručí za stratu cenností a peňazí v priestoroch jazykovej školy počas vyučovania ani mimo neho.

e) Študent kurzu ručí spoločnosti youCAN Centrum za škody, ktoré spôsobí v učebni a v jej okolí a youCAN Centrum si od neho môže vymáhať plnú úhradu spôsobených škôd.

f) V prípade, že vyučovanie pripadne na štátny sviatok, vyhradzuje si učebne centrum právo určiť deň a hodinu náhradnej vyučovacej hodiny, a to v závislosti od kapacitných a 
personálnych obmedzení učebného centra. Za neúčasť na náhradnej hodine sa kompenzácia neposkytuje.
5.  Reklamačný poriadok

Účastník kurzu alebo jeho zákonný zástupca je povinný bezodkladne akékoľvek sťažnosti a reklamácie oznámiť spoločnosti youCAN Centrum. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne a 
odovzdať v učebnom centre, prípadne poštou do sídla spoločnosti alebo emailom na kontakt@youcandoit.sk. V reklamácii je potrebné, aby študent alebo zákonný zástupca uviedol, 
ktorého kurzu sa reklamácia týka a čo je dôvodom reklamácie, resp. nespokojnosti. Po oboznámení sa s dôvodmi reklamácie následne spoločnosť youCAN Centrum určí spôsob vybavenia 
reklamácie, najneskôr do 3 pracovných dní. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie ju následne spoločnosť youCAN Centrum vybaví najneskôr do 7 pracovných dní a v zložitých 
prípadoch do 30 dní od uplatnenia reklamácie. O vybavení reklamácie spoločnosť youCAN Centrum vydá študentovi alebo zákonnému zástupcovi písomný doklad.

6.Ochrana osobných údajov 

a) Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely poskytovateľa, a to v súlade so Zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

b) Študent vyplnením elektronickej prihlášky, formulára ukážková hodina, príp. kontaktného formulára na stránke www.youcandoit.sk, alebo poskytnutím svojich údajov vyplnením 
formulára nezáväzná registrácia na kurz priamo v učebnom centre, súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov na 
účel uzatvorenia zmluvného vzťahu, ako aj pre marketingové účely poskytovateľa. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať.

7. Záverečné ustanovenia
Účastník zmluvného vzťahu vyhlasuje, že si tieto všeobecné zmluvné podmienky prečítal, porozumel ich obsahu a na znak súhlasu ich podpísal.

b) Študent individuálneho štúdia má možnosť presunúť alebo zrušiť vopred dohodnutú hodinu z bloku, ak sa jej nemá možnosť zúčastniť. Takéto presunutie alebo zrušenie hodiny je však 
potrebné oznámiť aspoň 4 hodiny pred riadnym konaním hodiny. V prípade, že sa študent nedostaví na vyučovanie a neoznámi túto skutočnosť aspoň 4 hodiny pred riadnym časom jeho 
vyučovacej hodiny, bude mu účtovaný poplatok za riadnu vyučovaciu hodinu.

3.Storno podmienky 
3.1 Podmienky pre odstúpenie od zmluvy zo strany študenta, zákonného zástupcu alebo zamestnávateľa:
a)  Odstúpenie od zmluvy, resp. zrušenie prihlášky bez storno poplatku je možné do 14 dní pred dňom začatia kurzu. Ak v tejto lehote študent, zákonný zástupca alebo zamestnávateľ za 
kurz už zaplatil, bude mu vrátená celá zaplatená suma.
b)  Odstúpenie od zmluvy, resp. zrušenie prihlášky v lehote od 14. dňa pred začatím kurzu do prvého dňa začatia kurzu je storno poplatok 50% z ceny kurzu. Ak v tejto lehote študent, 
zákonný zástupca alebo zamestnávateľ už za kurz zaplatil bude mu vrátená suma krátená o 50% zo zaplatenej ceny kurzu
c)  Pri odstúpení od zmluvy, resp. stornovaní kurzu v deň začatia kurzu a kedykoľvek po začatí príslušného kurzu, na ktorý bol študent riadne prihlásený a zapísaný, sa účtuje storno 
poplatok v plnej výške ceny kurzu, na ktorý bol študent zapísaný, bez ohľadu na účasť alebo neúčasť študenta na výučbe.
3.2 Podmienky pre odstúpenie od zmluvy zo strany youCAN Centrum: 
a)  Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť kurz z dôvodu nenaplnenia kapacít kurzu, pričom kapacitné minimum na otvorenie kurzu sú 3 účastníci. V takomto prípade má študent právo na 
vrátenie alikvotnej časti za stornovaný kurz. Alikvotná časť sa vypočíta ako súčet poplatkov za jednotlivé nezrealizované hodiny. Poplatok za zrealizované hodiny sa účastníkom kurzu 
nevracia.
b)  Spoločnosť si vyhradzuje právo vylúčiť študenta z kurzu bez akejkoľvek náhrady v prípade, že študent svojím správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu 
alebo lektora spoločnosti alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.
c)  Spoločnosť je oprávnená vylúčiť študenta z kurzu, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.
4.Všeobecné podmienky 
a)  Za neúčasť študenta na výučbe neposkytuje spoločnosť žiadnu finančnú kompenzáciu. Študent má však právo nahradiť si 2 zameškané hodiny v inej skupine na rovnakej úrovni, ak 
takáto existuje, a to v priebehu konania kurzu, na ktorý sa zapísal. Nárok nahradiť si zameškané hodiny zaniká v deň riadneho ukončenia kurzu, na ktorý bol študent zapísaný. To sa 
nevzťahuje na študentov individuálneho štúdia - pozri bod „b“ Všeobecných podmienok.

c)  Kurzovné považujeme za uhradené v deň pripísania finančných prostriedkov na účet spoločnosti youCAN Centrum alebo hotovostnej úhrady v učebnom centre youCAN.

d)  Zaplatené školné sa po nastúpení na kurz nevracia. Viď bod 3 (Storno podmienky).
e)  Zaplatené kurzovné nie je možné prenášať do ďalšieho termínu kurzov, ale treba ho vyčerpať v termíne, na ktorý sa študent riadne prihlásil.
f)   Študent youCAN Centrum si môže uplatniť zľavu na kurz, ktorú vyhral v súťaži na sociálnom portáli Facebook počas jedného školského roka t.j. vždy od septembra do augusta. Zľava sa 
neprenáša do ďalšieho školského roka.

a)  Študent, zákonný zástupca alebo zamestnávateľ sa potvrdením nástupu na kurz zaväzuje uhradiť cenu za vybraný kurz, a to v hotovosti alebo prevodom na účet spoločnosti, ktorý je 
vedený v
VUB (Vseobecna uverova banka) : IBAN: SK6102000000003597389058    ,  Konštantný symbol: 0558,     Poznámka platby: Meno a priezvisko študenta,
b)  Deň splatnosti kurzovného je najneskôr v deň stanoveného dátumu začatia kurzu, na ktorý sa študent zapísal.

2.Platba 

1.Prihlásenie do kurzu 
Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou youCAN Centrum aštudentom, zákonným zástupcom alebo zamestnávateľom vzniká vypísaním a odovzdaním registračnej prihlášky a jej následným 
potvrdením spoločnosťou youCAN Centrum je študent záväzne prihlásený do kurzu, ktorý si vybral.
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