Obchodní podmínk
PODZIMNÍ POLOLETÍ 1.10.2018 - 31.1.2019

Storno před kurzem
Případná storna přijímáme písemně na email hello@makeittoday.cz. Bezplatné storno
přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením kurzu. Pokud jste měli již
uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět.
Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen
uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, ale je možný přesun na jiný termín
nebo jiná domluva.

Storno během kurzu
Platby probíhají měsíčně nebo na celý semestr dopředu. V případě měsíční platby a
vystoupení během měsíce se nevrací poměrná část. V případě platby celého semestru
dopředu a vystoupení v průběhu semestru Vám vrátíme poměrnou část zpět.

Způsob úhrady
- bankovním převodem – na základě platebních podkladů zaslaných na email
- SODEXO a Edenred poukázky je možné uplatnit při platbě celého semestru
Platba musí být uhrazena nejpozději 14 dnů před začátkem nového kurzu.

Způsob úhrady- měsíční platby
Měsíční platba se platí vždy na měsíc dopředu a musí být uhrazena do posledního dne
předešlého měsíce. Podklady pro platbu zůstávají stejné. V případě neuhrazení, bohužel není
možné kurz navštěvovat.

Státní svátky
Během státních svátků hodiny neprobíhají, lektor zadá dětem/studentům speciální domácí úkol. V
podzimním pololetí 2018/19 se s kurzy žádné státní svátky nekryjí.

Podzimní prázdniny
Hodiny během podzimních prázdnin PO 29. 10 2018 a ÚT 30. 10 2018 probíhají, chybějícím
dětem/studentům lektor zadá speciální domácí úkol.

Vánoční prázdniny 24.12.2018 - 2.1.2019
Poslední hodiny před Vánočními svátky budou probíhat v týdnu 17.- 20.12.2018 a první hodiny po
Vánočních prázdninách budou ve čtvrtek 3.1.2019.

Absence na kurzu
V případě nemoci v současné chvíli náhrady možné nejsou, některé kurzy jsou úplně plné a látka
se vždy liší podle skupiny. V případě zájmu je možné zaslat zadání na úkol, v případě zájmu o
zaslání úkolu napište na hello@makeittoday.cz.

© 2018 makeITtoday

www.makeITtoday.cz

