
 

 

                                                          
 Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště s. r. o. 

IČO: 030 36 600, se sídlem Veleslavínská 282/45, 160 00 Praha 6,  
místo poskytovaného vzdělávání Hloubětínská 78/16, Praha 9,   

www.zahradnickaskola.cz, tel./fax: 267 910 144, email: sekretariat@zahradnickaskola.cz 
 

PŘIHLÁŠKA DO KURZU ZAHRADNÍK 
pro fyzickou osobu 

 
Jméno a příjmení: ________________________________________________________________ 
 
Datum narození: _______________________________ Státní občanství: ___________________ 
 
Trvalé bydliště 
Ulice: ___________________________________________________  č.p.___________________ 
 
Město/obec: _____________________________________________ PSČ: __________________ 
 

Telefon: ________________________________________________________________________ 
 
E-mail: _________________________________________________________________________ 
 

Nejvyšší ukončené vzdělání 
Typ školy:   � ZŠ � SOU  � SŠ, SOŠ � Gymnázium � VOŠ � VŠ  
 
Ukončeno v roce:_________________  Obor: _________________________________________ 
 
Fakturační adresa (Pokud necháte toto pole prázdné, budou na fakturu použity údaje výše uvedené fyzické osoby.) 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Podmínky: 
1) Podáním přihlášky se uchazeč zavazuje uhradit kurzovné 9.500,-Kč. Kurzovné se hradí na základě faktury.  
2) Způsob platby – převodem na bankovní účet č. 265047605/0300, VS a splatnost dle faktury. Do zprávy pro 

příjemce uveďte:  kurz a své jméno.   
3) Vrácení kurzovného. V případě, že uchazeč stornuje přihlášku, bude uchazeči vráceno 50% kurzovného. V případě 

zrušení konání kurzu např. pro nedostatek zájemců se uchazečům kurzovné vrací v plné výši.  
4) Závěrečná zkouška. Pokud se účastník kurzu nedostaví na řádný termín závěrečné zkoušky, může absolvovat 

náhradní závěrečnou zkoušku do 3 let ode dne podání této přihlášky.  
5) Podáním této přihlášky uděluji souhlas Střední zahradnické škole a střednímu odbornému učilišti s.r.o., 

IČO: 03036600, se sídlem Veleslavínská 282/45, 160 00 Praha 6 (dále jen Škola), aby ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) zpracovávala tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, případně tituly; datum narození, trvalé bydliště, 
telefonní a e-mailový kontakt, nejvyšší dosažené vzdělání. Tyto informace budou zpracovávány Školou nebo 
jejími smluvními partnery za účelem organizace a konání kurzu, zkoušek a vydání osvědčení nebo duplikátu 
osvědčení. Tyto údaje budou zpracovávány po dobu 3 let. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný 
souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu 
nebo dopisu na kontaktní údaje školy uvedené v záhlaví přihlášky.  

 

Podáním přihlášky souhlasím s uvedenými podmínkami.  
 
Datum:_________________ 
 
                                                                           ____________________________ 
                                                                                                   Podpis  


