CANCELLATION POLICY SUMMER 2022 – week long courses

•

Cancellations received more than 3 days before the start of the course will be
charged 500 CZK administration fee

•

Cancellations less than 3 days before the start of the course will be charged 50 % of
the fee; 500 CZK administration fee applies

•

Cancellation after the start of the course will be charged 100 % of the fee

•

Cancellations due to the medical reasons must be submitted by Tuesday 8 a.m. only
and will be charged 500 CZK admin fee plus the fee for the classes taught

•

Cancellation due to the medical reasons must be supported by a doctor's note

•

Transfers within the Summer term will be free of charge, if the request is submitted by
Thursday midnight and there is space available on another course at the same level.

•

Credits from the Summer must be used by the end of the Academic year 2022/2023,
by 15 September 2023.

•

In the event that British Council is unable to run face-to-face courses an virtual
alternative will be provided with the same hours as the face-to-face course.

•

Should there be an insufficient number of students by the start of a course, British
Council reserves the right to cancel the course. On cancellation of the course by
British Council, the full course fee will be refunded.

STORNO PODMÍNKY LÉTO 2022 - týdenní kurzy

•

Pokud nám doručíte písemnou žádost tři dny před zahájením příslušného kurzu,
obdržíte zpět kurzovné snížené o administrativní poplatek ve výši 500 Kč nebo Vám
na studentském účtu ponecháme kredit v plné výši

•

Pokud nám doručíte písemnou žádost v termínu kratším než tři dny před zahájením
příslušného kurzu, obdržíte zpět kurzovné ve výši 50 % nebo Vám na studentském
účtu ponecháme kredit v této výši.

•

V případě zrušení kurzu po jeho zahájení Vám bude účtován poplatek ve výši 100 %
kurzovného.

•

Žádost o zrušení kurzu ze zdravotních důvodů musí být doručena nejpozději v úterý
do 8:00 spolu s potvrzením lékaře o tom, že nejste ze zdravotních důvodů
schopen/na ve výuce pokračovat; obdržíte zpět kurzovné odpovídající částce za
nenavštívené hodiny snížené o administrativní poplatek ve výši 500 Kč nebo Vám
ponecháme kredit v částce odpovídající nenavštíveným hodinám.

•

Změna termínu kurzu v rámci letního trimestru (týdenní kurzy) je možná tehdy,
obdržíme-li vaši žádost do čtvrteční půlnoci v týdnu před zahájením kurzu. Změna je
podmíněna volným místem ve třídě vaší úrovně v novém termínu.

•

Kredity z letních kurzů musejí být využity do konce akademického roku 2022/2023,
respektive do 15. září 2023, jinak propadají bez náhrady.

•

Nebude-li možné vyučovat prezenčně, výuka bude realizována online formou ve
stejné hodinové dotaci.

•

V případě nedostatečného množství studentů ke dni zahájení kurzu si British Council
vyhrazuje právo kurz zrušit. V případě zrušení ze strany British Council vám vrátíme
kurzovné v plné výši.

