Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, Merhautova, příspěvková organizace
Smluvní podmínky o poskytnutí vzdělávání v akreditovaném kvalifikačním
kurzu zubní instrumentářka
Smluvní podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele. Smlouva o poskytnutí
vzdělávání mezi poskytovatelem kurzu a účastníkem se považuje za uzavřenou okamžikem poslání
závazné přihlášky a uhrazením kurzovného.

Pořádání akreditovaného kvalifikačního kurzu zubní instrumentářka
1. Poskytovatelem akreditovaného kvalifikačního kurzu zubní instrumentářka je Střední
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková
organizace.
2. Akreditovaný kvalifikační kurz se pořádá v termínu uvedeném v programu platném pro dané
období.
3. Termín a cenu kurzu včetně všech změn uveřejňuje poskytovatel kurzu na svých
internetových stránkách www.szsmerh.cz. Poskytovatel kurzu může termíny kurzu v průběhu
roku upravovat podle podmínek a svých provozních možností. Termín může změnit nejpozději
do 7 dnů před dnem soustředění kurzu.
4. Potvrzení o zaplacení (daňový doklad) je vydáváno nejpozději v den zahájení kurzu na
vyžádání. Fakturu zasíláme přihlášeným fyzickým či právnickým osobám na vyžádání.
5. Po zaplacení kurzovného ve výši 20 000 Kč, které je nutné uhradit ihned po odeslání přihlášky
na kurz, obdrží účastník zprávu o jeho zařazení do kurzu a organizační pokyny.
6. Při plnění kapacity kurzu jsou přihlášení do kurzu zařazováni dle pořadí v evidenci
přihlášených. Později přihlášeným je po naplnění kurzu nabídnuto pořadí v evidenci
náhradníků.
7. Účastník, který neuhradí cenu kurzu před jeho zahájením, nebude do kurzu zařazen.
8. Organizátor kurzu má právo kurz zrušit. Pokud dojde ke zrušení kurzu, vrátí organizátor přijaté
kurzovné v plné výši nejpozději do 14 dnů od vyhlášení zrušení kurzu.

Cena akreditovaného kvalifikačního kurzu zubní instrumentářka
1. Cena kurzu je vyhlášena společně s termínem konání kurzu na stránkách školy
www.szsmerh.cz.
2. Účastník je povinen dbát pokynu k platbě dle instrukcí poskytovatele kurzu.
3. Akreditovaný kvalifikační kurz zubní instrumentářka zahrnuje v základní ceně prezenční výuku
dle schválených osnov s uvedenou hodinovou dotací a závěrečné zkoušky.

Storno přihlášky
1. V případě, že přihlášený účastník stornuje účast poté, co uhradil cenu kurzu a odstoupí
od smlouvy, je účtován storno poplatek 8 000 Kč z důvodu kalkulace kurzu na přesný počet
účastníků.
2. Storno kurzu je možné jen písemnou formou (nikoli elektronicky nebo telefonicky), rozhodující
je datum razítka pošty.
3. Přestup mezi jednotlivými kurzy není možný.
4. Pokud přihlášený nastoupí do kurzu a nemůže z vážných zdravotních důvodů v kurzu
pokračovat, činí storno poplatek 100 % ceny kurzu. Poskytovatel kurzu si vyhrazuje nabídnout
přihlášenému v těchto případech kurz v novém termínu. Poskytovatel kurzu v takovém
případě neručí za to, že bude kurz realizován za stejných podmínek.
5. Rodinné důvody, úmrtí v rodině, pracovní vytížení, rodičovská dovolená apod. nejsou
považovány za závažnou překážku bránící ve studiu v kurzu, pokud přihlášený nastoupí do
kurzu a nebude v kurzu pokračovat, činí storno poplatek 100 % ceny kurzu.
V Brně dne 11. 1. 2019
PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D.
ředitelka školy
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