
        

Poskytovatel:  Česká  asociace  pečovatelské
služby,  Ostrovského  253/3,  Smichov,  150  00,
Praha 5, www.caps-os.cz

                                          

Přihláška na kurz
Název kurzu:
Místo konání kurzu:
Termín konání kurzu:
Údaje o organizaci 
(Objednatel): 
Název organizace:
Adresa organizace:
Telefonní spojení:
Kontaktní pracovník: 
E – mail: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO: 
Variabilní symbol: Jako variabilní symbol uvádějte IČO 

Způsob platby:
Počet účastníků: 
Celková cena k platbě:

Údaje o účastnících akce:

Titul, jméno, příjmení E –mail
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
V případě většího počtu účastníků, doplňte řádky. 

Přihláška:
 Přihlášku zasílejte e-mailem na adresu: kurzy-caps@centrum.cz 
 Zasláním přihlášky na kurz formou emailu, pošty nebo osobně se uzavírá Kupní smlouva mezi 

Objednatelem a Poskytovatelem kurzu a tato je závazná. 
 Obdržení přihlášky Vám potvrdíme na Váš e-mail.
 Pokud neobdržíte potvrzení přihlášky, kontaktujte nás telefonicky na čísle 775 628 819.
 Na základě přijetí přihlášky bude zajištěna organizace kurzu.
 Po obdržení přihlášky Vás zařazujeme do kurzu.
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Platební podmínky: 
 Uhrazení platby za vybraný kurz proveďte, prosím, po obdržení faktury a doby splatnosti 

uvedené na faktuře.

 Kurzovné uhraďte převodem, jako variabilní symbol použijte  
IČO

 organizace.

Další informace: 
Před zahájením kurzu Vás budeme kontaktovat.
Změna termínu kurzu je možná jen po dohodě. 
Organizaci, v jejíchž prostorách bude uskutečněn kurz, bude poskytnuto školení pro jednoho 
pracovníka zdarma. Uvedená sleva bude uvedena na faktuře. 

Souhlas se zpracováním údajů: 
Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlasím se zpracováním předaných 
osobních údajů a s jejich zařazením do databáze ČAPS, na dobu neurčitou a to z důvodů potřeb 
administrace kurzu. Tyto údaje nesmějí být poskytovány třetím osobám ani využívány k jiným účelům.
Odesláním přihlášky stvrzujete, že jste byli předem seznámeni a souhlasíte se stanovenými podmínkami. 

Odstoupení od Objednávky, storno podmínky a poplatky
1. Veškeré změny přihlášek a případná storna jsou přijímána pouze písemně či elektronicky.
2.  Objednavatel  kurzu má možnost odstoupit  od zaslané přihlášky a zrušit svoji  účast,  popřípadě účast
osob, které na vzdělávací akci přihlásil,  a to nejpozději 7 kalendářních dnů před datem jejího konání. V
tomto případě má Poskytovatel nárok na storno poplatek ve výši 30 % z účastnického poplatku či sjednané
ceny. Ke dni doručení storna bude vystaven příslušný daňový doklad.
3. Pokud Objednavatel zruší účast 6 kalendářních dnů a méně před začátkem kurzu, nemá nárok na vrácení
účastnického poplatku a Objednavatel je povinen uhradit plnou cenu kurzovného. Na pozdější storno nebo
na neomluvenou absenci  účastníka,  nebude brán zřetel  a  z tohoto důvodu vzniká dodavateli  nárok na
uhrazení plné výše vzdělávací akce, dle OZ zákona 89/2012 Sb., § 1837.
4. V případě, že se účastník, pro kterého je místo na vzdělávací akci rezervováno, nemůže objednaného
kurzu zúčastnit,  je Objednavatel  oprávněn vyslat náhradního účastníka.  Tuto změnu musí Objednavatel
Poskytovateli nahlásit (telefonicky, emailem) nejpozději bezprostředně před zahájením kurzu a je povinen
dodat osobní údaje o náhradním účastníkovi.

Kontakt: 
Mgr. Jana Tiahan Wojtoňová: 775 628 819
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