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PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY KURZŮ  

 

Přihlášení na kurz a případné odhlášení z kurzu 

 
Přihlašovací on-line formulář najdete u daného kurzu na www.paspoint.cz, v sekci 

vzdělávání. Po obdržení přihlášky zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli do 

přihlášky, automatickou odpověď – potvrzení o přijetí vaší přihlášky. Do přihlášky je 

vždy nutné uvést na sebe telefonický kontakt a fakturační adresu, u organizace včetně 

IČ.  Abychom mohli vystavit osvědčení o absolvování akreditovaného 

kurzu, nezapomeňte vyplnit titul/y, datum a místo narození. 

  

Přihláška na kurz je závazná. Pokud zjistíte, že se nemůžete kurzu zúčastnit,  bezodkladně 

oznamte tuto skutečnost na mail vzdelavani@paspoint.cz. Případně za sebe můžete vyslat 

náhradníka – v tom případě oznamte tuto změnu a uveďte osobní údaje náhradníka (titul, 

jméno, příjmení, datum narození – pro potřeby osvědčení). Změna v podobě náhradníka je 

možná i v den konání kurzu. V ostatních případech budeme postupovat podle „storno 

podmínek“ (viz. níže) 

 

Podmínky plateb za kurzy: 

Po vyplnění a zaslání přihlášky bude zájemci o kurz potvrzena rezervace místa v kurzu.  Na 

mailovou adresu (uvedenou v přihlášce pro účel platby) Vám přijde  faktura s cca 5-ti denní 

splatností. Po absolvování akreditovaného kurzu přijde na tentýž mail osvědčení. 

 

Storno podmínky: 

Odhlášení se z kurzu ze strany účastníka 

 odhlášení se v době více než 7 kalendářních dní před termínem kurzu – budeme vráceno 

50% z ceny kurzu 

 odhlášení se v době kratší než 7 kalendářních dní před termínem kurzu – storno poplatek 

bude účtován ve výši 100% 

http://www.paspoint.cz/
mailto:vzdelavani@paspoint.cz
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Zrušení konání kurzu ze strany Paspoint, z.ú. 

V případě zrušení kurzu ze strany pořadatele bude přihlášeným účastníkům nabídnuta možnost 

(o zrušení kurzu budete bezodkladně informováni): 

       převedení kurzovného na tentýž kurz v náhradním termínu (do 6 měsíců od data konání 

zrušeného kurzu za předpokladu volného místa v daném termínu) 

       převedení kurzovného na jiný kurz dle vlastního výběru (do 6 měsíců od data konání 

zrušeného kurzu za předpokladu volného místa v daném termínu) 

       vrácení kurzovného v plné výši bankovním převodem na účet, ze kterého byl kurz 

uhrazen. 

 

Zasláním vyplněné přihlášky na vzdělávací akci udělujete souhlas se 

zpracováním osobních údajů. 

Vyplněním registračního formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro 

účely evidence v databázi zájemců/účastníků vzdělávacích akcí organizace Paspoint, 

z.ú., se sídlem Anenská 10/10, 602 00 Brno, IČO: 265 89 907. 


