Pokyny k prihláseniu sa na kurz a k platbe





Odoslaním vyplneného prihlasovacieho formulára budete automaticky zaradený do zoznamu prihlásených. Spätnú informáciu dostanete mailom.
Možnosť prihlasovania končí spravidla 10 -14 dní pred začiatkom kurzu. Ak ste sa nestihli prihlásiť a nie je naplnený počet prihlásených, obráťte sa telefonicky alebo
mailom na kontakty uvedené nižšie.
Poplatok za kurz uhradíte na základe údajov zo zálohovej faktúry, ktorú vám pošleme mailom vo formáte pdf po ukončení prihlasovania. Dodržte prosím termín
splatnosti.
Záujemcovia o kurz, ktorí v deň začatia kurzu nedosiahnu vek 18 rokov, sú povinní priniesť so sebou písomný súhlas rodičov s účasťou na kurze.

Platbu za kurz zrealizujte bankovým prevodom na nasledovné adresy a čísla účtov:

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

OSTATNÉ ŠTÁTY EU

Horolezecká škola JAMES, spol. s r.o.

Horolezecká škola JAMES, spol. s r.o.

Horolezecká škola JAMES, spol. s r.o.

Junácka 6, 832 80 Bratislava
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Junácka 6, 832 80 Bratislava
Junácka 6, 832 80 Bratislava
FIO banka, pobočka zahraničnej banky v Česku Všeobecná úverová banka, a.s.
(platba v CZK v sume podľa aktuálneho kurzu CZK/€) Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

SK39 0200 0000 0032 7058 3553 2000697070/2010

SK39 0200 0000 0032 7058 3553

BIC: SUBASKBX

BIC: SUBASKBX

V prípade použitia inej formy platby nás vopred informujte.
Variabilný symbol platby je generovaný v tvare 21xxDDMMRR
xx je číslo zvoleného kurzu, DDMMRR je šesťciferný formát dátumu narodenia v poradí deň, mesiac, rok
 do správy pre prijímateľa uveďte plné meno a priezvisko
Storno podmienky





Ak prihlásený účastník zruší svoju účasť na kurze po uzavretí prihlasovania, bude mu platba vrátená po odpočítaní storno poplatku.
 20% - od 10 do 6 dní pred začiatkom kurzu
 35% - menej ako 6 dní pred začiatkom kurzu
 70% - ak sa na kurz nedostaví
Uvedené lehoty sa počítajú od doručenia informácie o zrušení účasti na kurze na adresu horolezeckej školy.

Kontaktné údaje: horoskola@james.sk, +421 907 816 534.

