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c/o Die Kinderzeitschule
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Träger: 
czentrum gemeinnützige UG 
(haftungsbeschränkt)
Wilhelmshöher Str. 63
D-60389 Frankfurt am Main 
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Amtsgericht Frankfurt am Main
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Geschäftsführung: 
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Commerzbank Frankfurt am Main
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*Před zahájením kurzu proběhne krátký rozřazovací test, jehož cílem je určit/potvrdit úroveň Vašich jazykových znalostí.  
O termínu a průběhu budete včas informováni emailem. Učební pomůcky jsou závislé na daném kurzu – bližší informace  
včetně ceny obdržíte emailem po absolvování testu.

Lhůta odevzdání přihlášek: 01. 08. nebo 01. 12. (platí pouze pro skupinový kurz) 
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí:  15. 08. nebo 15. 12.  
Termín splatnosti poplatků:  30. 08. nebo 30. 12.  (bankovní údaje obdržíte s vyrozuměním o přijetí)

Upozorňujeme, že podáním přihlášky nevzniká automaticky nárok na přijetí.  
O přijetí či nepřijetí budete informováni emailem.

Svým podpisem souhlasím, aby mě škola proaktivně kontaktovala a zasílala mi informace například prostřednictvím newsletteru o dění 
ve škole.       ANO                 NE

Svým podpisem dávám České škole Rhein-Main, resp. zřizovateli nestátní neziskové organizaci czentrum gemeinnützige UG 
(haftungsbeschränkt), souhlas ke zpracování výše poskytnutých osobních údajů, které jsou nezbytné k naplnění poskytnuté služby. 
Tento souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace a to na celé období docházky, resp. na dobu stanovenou zákonem  
k archivaci údajů. Škola tyto údaje nesmí poskytnout dalším osobám a úřadům s výjimkou zákonem stanovených. Beru na vědomí,  
že v případě uvedení nepravdivých údajů může být rozhodnutí o přijetí kdykoliv zrušeno, a to bez nároku na vrácení platby. Souhlasím  
s ceníkem a všeobecnými obchodními podmínkami, které jsem si pročetl/a.

V:                               
dne: Podpis:

Osobní údaje:

Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Adresa:

Telefon: Email:

PŘIHLÁŠKA – NĚMČINA JAKO CIZÍ JAZYK
 

zimní pololetí  20               – 20

 letní pololetí   20   

 Němčina pro začátečníky* 
 
 Němčina pro pokročilé* 

Individuální výuka (10 termínů à 60 minut)               S výukou si přeji začít: 


