ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
pro SVOPAP s.r.o., U Mrázovky 1950/16, 150 00, Praha 5 – Smíchov
Přihlašuji se závazně na kurz/seminář uvedený pod kódem: …………………………………….
Název: ……...……………….…………………….…………......…… Cena: ……………………….
Příjmení, jméno, titul: ……………………………………………………………………………………
Datum a místo narození: ………………………………………………………………………………..
Kontaktní adresa: ..............…………………………………..………………

PSČ: ……................

Telefon: ………………………………… E-mail: ……………...……...……......................................
Nejvyšší dokončené vzdělání (název školy a rok dokončení):
……………………………………………………………………………………………………….…….
Vlastní pes (vyplňují zájemci o kurz Chov a výcvik a seminář Masáž psů ) – plemeno a stáří:
……………………………………………………………………………………………………………..
IČ: ……………………………………

(uveďte pouze v případě, požadujete-li daňový doklad)

PODMÍNKY: v případě zrušení závazné přihlášky ze strany účastníka se účtují následující
stornopoplatky: 30 a více dnů před zahájením – bez poplatku, 29 až 14 dnů před začátkem
kurzu – 50 % z ceny kurzovného, 13 až 5 dnů před zahájením – 80 % z ceny kurzovného,
4 dny před zahájením nebo později – 100 % ceny kurzu. SOUČÁSTÍ přihlášky je kopie
dokladu o zaplacení a kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání + lékařské
potvrzení* o zdravotní způsobilosti včetně práce se zvířaty (na vyžádání u praktického lékaře
– formulář ke stažení). Zájemci budou zařazeni do kurzu až po obdržení závazné přihlášky
spolu s kopií dokladu o zaplacení naší společnosti. V průběhu výuky je pořizována fotoa videodokumentace, která je výlučným vlastnictvím společnosti SVOPAP s.r.o. a může být
použita k výukovým prezentacím a propagaci společnosti.
* doložení lékařského potvrzení a dokladu o vzdělání platí pouze pro rekvalifikační kurzy

Souhlasím s výše uvedenými podmínkami.
Souhlasím

Nesouhlasím se zasíláním informačních e-mailů o novinkách a dalších

aktivitách společnosti SVOPAP s.r.o.
V Praze dne ………………...………………..

……………………...………………………….
podpis

PROHLÁŠENÍ pro zájemce s úhradou kurzovného ÚŘADEM PRÁCE (netýká se účasti
na semináři): na výše uvedený kurz jsem přihlášen/a jako účastník rekvalifikace a osoba
v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o zaměstnání na Úřadu práce ČR. (Kurz je
v takovém případě hrazen až po ukončení.) Jsem seznámen/a s podmínkou Úřadu práce ČR,
že k proplacení kurzovného z jejich strany dojde pouze v případě, že já jako účastník
rekvalifikace úspěšně absolvuji zvolenou rekvalifikaci, včetně závěrečné zkoušky. Pokud kurz
nedokončím, nebo nesložím úspěšně závěrečnou zkoušku, uhradím kurzovné v plné výši
sám/a, a to do 14 dnů od termínu závěrečné zkoušky.
Úřad práce (adresa, kontaktní osoba, e-mail, tel.): ………………………………………....……….
…………………………………………………………………………………..……………….…………
Výše uvedené prohlášení stvrzuji svým podpisem.
V Praze dne ……………………………...…..

………………………………………………….
podpis

Způsob platby
1)

převodem z účtu na účet – doporučujeme

2)

složenkou na účet (nikoliv na adresu společnosti)!

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

153 517 473 / 0600

Variabilní symbol:

kód kurzu

Konstantní symbol:

0308

Specifický symbol:

Datum narození nebo Rodné číslo

Adresa majitele účtu:

SVOPAP s.r.o., U Mrázovky 1950/16, 150 00 Praha 5

Název a sídlo banky:

GEMB a.s., BB Centrum, Vyskočilova 1422/1a, 140 28, Praha 4

Kód / Název kurzu
51017 – Ošetřovatel zvířat zájmových chovů – 15 500 Kč – uzávěrka přihlášek 6. 10. 2017
61017 – Chov a výcvik psů – 15 400 Kč – uzávěrka přihlášek 6. 10. 2017
20318 – Chovatel zvířat v ZOO – 15 500 Kč1) / 19 800 Kč – uzávěrka přihlášek 16. 2. 2018
10917 – Základy všestranného výcviku psa / Doplňková praxe pro kurz Chov a výcvik psů –
3 500 Kč2) / 3 900 Kč – uzávěrka přihlášek podzim 2017
40717 – Masáže koní – 1 990 Kč – uzávěrka přihlášek 25. 6. 2017
40817 – Masáže koní – 1 990 Kč – uzávěrka přihlášek 4. 8. 2017
90518 – Trénink zvířat „pozitivním posilováním“ a jeho možnosti v chovatelské praxi –
650 Kč3) / 950 Kč – uzávěrka přihlášek 5. 5. 2018
1)) nižší cena se týká pouze zaměstnanců ZOO a studentů ČZU v Praze
2)) 10% sleva pro absolventy SVOPAP
3)) nižší cena se týká pouze zaměstnanců ZOO, studentů ČZU v Praze, absolventů SVOPAP

