
 

 

Prihlasovací formulár pre kurzy a školenia 

 

medzi 

 

BEAUTY ACADEMY  
Petra Schreiber  
Keitumer Landstraße 40 
 
25980 Sylt 
 
a 
 
Názov firmy: ............................................................................................  
Meno a priezvisko: .................................................................................... 
Adresa: ................................................................................................... 

Telefón: ...................................................................................................  
E-mail: .................................................................................................... 
 
Vyplnením tohto formulára sa záväzne prihlasujete na zvolený kurz alebo školenie  
dňa ........... (dátum vyberte z našej ponuky) 
 
Krížikom označte školenie/školenia, o ktoré máte záujem. 
 
□ Základné 2-dňové školenie techniky mihalnica na mihalnicu 

cena 799 € bez DPH (vrátane štartovacieho setu) 
 
□ Školenie pre pokročilých techniky mihalnica na mihalnicu 

cena 350 € bez DPH 
 
□ Preškolenie  

cena 250 € bez DPH 
 
□ Základné školenie techniky objemových mihalníc 

cena 445 € bez DPH (vrátane štartovacieho setu) 
 
□ Školenie pre pokročilých techniky objemových mihalníc 

cena 350 € bez DPH 
 
□ Školenie lifting a laminácia mihalníc  

cena 395 € bez DPH (vrátane štartovacieho setu) 
 
□ Školenie na obočie – Henna na obočie a laminácia obočia 

cena 499 € bez DPH 
 
□ VIP školenie  

cena 500 € bez DPH 
 

 
Vyplnený formulár prosím Vás pošlite emailom na slovensko@beauty-academy.eu.  

mailto:slovensko@beauty-academy.eu


 

 

 

Zmluvné podmienky 

 

1. Školenia majú obmedzený počet študentov. Ak nebude naplnený kurz/školenie minimálnym počtom 

záujemcov, Beauty Academy si vyhradzuje právo zmeniť termín školenia na iný dátum.  
2. Od zmluvy môže odstúpiť aj školiteľ, aj študent. Odstúpenie od zmluvy je možné podať len písomne. Dňom 

nadobudnutia účinnosti vypovedania zmluvy je dátum poštovej pečiatky pri odoslaní dokumentu poštou, 

príp. odoslania emailu na emailovú adresu slovensko@beauty-academy.eu. Beauty Academy musí dostať 

informáciu o zrušení účasti na kurze najneskôr 30 dní pred plánovaným začiatkom kurzu.  
3. V prípade zrušenia účasti na školení je možné za seba zohnať náhradu. V tomto prípade je objednávateľ 

povinný poskytnúť náhradnej osobe všetky informácie o školení. V prípade, ak túto možnosť objednávateľ 

využije, musí o tejto skutočnosti informovať Beauty Academy, a to najneskôr 7 dní pred začiatkom kurzu, 

inak nie je možné využiť takúto náhradu. 

4. V prípade, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy pred začiatkom kurzu menej ako 30 dní, a zároveň nezoženie 

za seba náhradu, záloha za náklady na prípravu školenia a zabezpečenie školiacich materiálov vyplatená 

Beauty Academy prepadá. Za dátum zrušenia kurzu sa považuje dátum doručenia tejto informácie pre 

Beauty Academy.  
5. V prípade, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v deň začatia školenia, príp. počas jeho trvania, je povinný 

zaplatiť 100 % z celkovej ceny kurzu (brutto).  
6. Beauty Academy si vyhradzuje právo zrušiť školenie kedykoľvek. V tomto prípade budú všetky náklady, 

ktoré objednávateľ zaplatil, vrátené na jeho účet.  
7. Všetky pripomienky a sťažnosti zasielajte e-mailom na e-mailovú adresu slovensko@beauty-academy.eu. 
8. Beauty Academy odpovie na všetky pripomienky a sťažnosti do 14 pracovných dní od prijatia emailu.         

V prípade, ak si daný problém vyžaduje viac času, o tejto skutočnosti budeme informovať emailom.             

V tomto prípade sa môže predĺžiť čas na odpoveď z pôvodných 14 dní. Oznámenie o pripomienkach alebo 
sťažnostiach by malo obsahovať meno a priezvisko, dátum a cenu kurzu. Pre zjednodušenie komunikácie 
vás prosíme o zasielanie emailu z emailovej adresy objednávateľa.  

9. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, záloha za školenie vo výške najmenej 50 % z celkovej sumy školenia, musí 

byť pripísaná na účet Beauty Academy (uvedený nižšie) do 5 pracovných dní od odoslania tohto 

prihlasovacieho formulára. 
 

Petra Schreiber 

 

Bankové spojenie: Sylter Bank e.G. 
 

IBAN: DE51 2179 1805 0000 1578 99 

 

BIC: GENODEF1SYL 

 

Zvyšná suma za školenie musí byť uhradená najneskôr 14 dní pred plánovaným dátumom školenia. V 

prípade krátkodobého rezervovania školenia (2 týždne pred začiatkom kurzu) musí byť naraz uhradená 

celková suma za školenie. 
 
 

Podpisom prihlasovacieho formuláru a vyplatením zálohy za školenie potvrdzujete prijatie všetkých podmienok 

spojených s rezerváciou, účasťou a priebehom školenia. 

 
 
 

 
Dátum, miesto, podpis 

 
 
 

 

Podpis Beauty Academy:  
 

 

............................................................................................ 


