
 

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍPRAVNÝ KURZ Z DENDROLOGIE K PŘIJÍMACÍM 

ZKOUŠKÁM PRO VŠECHNY ZÁJEMCE 

 

Přihlašuji se závazně na přípravný kurz z dendrologie k přijímacím zkouškám konaný na ČZU – Katedra 

zahradní a krajinné architektury, budova MCEVII, 6. patro, učebna D636  

 

Cena kurzu je 3000,- Kč  

Termín kurzu je od 8. 4. 2022 do cca 23. 5. 2022 

 

Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………………….  

Datum narození …………………………………………………………………………………………………… 

Adresa …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Kontakt (telefon, email) ………………………………………………………………………………………  

 

Úhradu provedu:  

? bankovním převodem  

? hotově  

 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu: 19-6026830237/0100  

Konstantní symbol: 308  

Specifický symbol: jméno-příjmení-den-měsíc-rok narozeni  

Variabilní symbol: 219012  

Ve zprávě pro příjemce uveďte vaše jméno a příjmení.  

V případě nedostatečného naplnění kurzu si organizátor vyhrazuje právo na zrušení kurzu. V takovém 

případě bude úhrada vrácena na účet nebo adresu plátce. 

 

Datum a podpis účastníka kurzu: …………………………………………… 

Katedra zahradní a krajinné architektury 
Ing. Ondřej Vanc 

tel: +420 224 382 564 
email: vanc@af.czu.cz 
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Pravidla přípravného kurzu z dendrologie k přijímacím zkouškám pro 

všechny zájemce 

 

1. Účastníkem kurzu se může stát pouze ten, kdo včas (nejpozději na první lekci) řádně vyplní přihlášku, 

včas uhradí kurzovné a jeho účast na kurzech bude potvrzena lektorem kurzu.  

 

2. Platby kurzu se provádějí zásadně předem, a to následujícím způsobem: a) účastník uhradí kurzovné 

(tj. 3000 Kč za celý kurz) předem, a to buď hotově během první lekce kurzu, nebo převodem na účet 

nejpozději do druhé lekce kurzu a prokáže platbu dokladem o převodu b) přistoupí-li účastník do kurzu 

později, uhradí kurzovné za zbývající část kurzu čili za každou zbývající tříhodinovou lekci (tj. 300,- 

Kč/lekci).  

 

3. V případě absence účastníka kurzu (ať už z jakéhokoli důvodu) se lekce nenahrazují, ani mu nebude 

vráceno kurzovné.  

 

4. Vedení kurzu si vyhrazuje možnost zrušit jednotlivé lekce. V takovém případě budou jednotlivé lekce 

buď nahrazeny v jiném termínu, nebo bude účastníkům vrácena adekvátní část uhrazeného 

kurzovného.  

 

5. Vedení kurzu si vyhrazuje zrušit celý kurz v případě nedostatečného počtu zájemců. V takovém 

případě budou všechny platby vráceny v plné výši.  

 

6. Účastníci kurzů se zavazují, že budou v prostorách školy, kde kurzy probíhají, udržovat pořádek, 

budou se pohybovat výhradně v prostorách jim určených a budou dodržovat zákaz kouření v celém 

areálu školy. 

 

 

 

 

 

Datum a podpis účastníka kurzu: ……………………………………………………… 


