Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK

Jak se přihlásit na přípravné kurzy pro uchazeče o studium oboru
Anglistika-amerikanistika / Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání –
ANGLISTIKA NANEČISTO
 Vyplňte přihlášku a uhraďte kurzovné (viz ceník na uajd.ff.cuni.cz/nanecisto). Vyplněnou přihlášku a potvrzení o
platbě zašlete e-mailem na adresu: nanecisto@ff.cuni.cz. Do tří pracovních dnů obdržíte potvrzení o zapsání do
zvoleného kurzu.
 Přihlášku a úhradu je nutné zaslat nejpozději týden před konáním kurzu, jehož se chcete zúčastnit.
 Kurz lze hradit převodem na účet či po předchozí dohodě v hotovosti v budově FF UK, nám. J. Palacha 2, Praha 1,
místnosti č. 105 (1. patro)
 Bez vyplněné přihlášky a dokladu o platbě nebude student do kurzu zapsán.
 V případě jakýchkoli nejasností či dotazů kontaktujte Bc. Andreu Mudrovou na nanecisto@ff.cuni.cz nebo na
tel. č. 221 619 277 (úterý až čtvrtek 10 – 13 hod.).
 Údaje pro platbu převodem:
číslo účtu:
var. symbol:
do poznámky pro příjemce:

85631011/0100
960105
jméno a příjmení účastníka kurzu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Příjmení:
Korespondenční adresa (včetně PSČ):

Jméno:
Telefon:

E-mail:
Přihlašuji se na následující program (relevantní údaje podtrhněte či jinak zvýrazněte):


Nanečisto (modelové přijímací zkoušky)
Nanečisto 1 (22.2.2020)
Nanečisto 2 (4.4.2020)

Nanečisto 1+2 (22.2. + 4.4.2020)



Anglo-americká literatura (vybrané kapitoly z anglo-americké literatury)
celý kurz
jednotlivé semináře (podtrhněte nebo jinak zvýrazněte data):
25.1. 8.2. 14.3. 28.3. 18.4.2020



Academic Writing (kurz psaní literárních esejů) (25.1., 8.2., 14.3., 28.3. a 18.4.2020)



Lingvistika (25.4.2020)

PODMÍNKY ÚČASTI NA SEMINÁŘÍCH A STORNOVACÍ PODMÍNKY







Uzávěrka přihlášek je vždy týden před konáním kurzu.
Zájemce je do kurzu zapsán až po vyplnění a odeslání přihlášky a uhrazení kurzovného. Bez platby nelze účast na
kurzu zaručit.
Zájemcům, kteří se odhlásí z kurzu nejpozději 7 kalendářních dní před jeho konáním, bude vráceno 75 %
z původní ceny či nabídnuta kompenzace ve formě účasti na jiném kurzu. Po tomto termínu nárok na vrácení
kurzovného či jinou formu kompenzace zaniká.
V případě zrušení kurzu ze strany pořadatele bude kurzovné vráceno v plné výši.
Přihláška je nepřenosná na další osoby.

Prohlašuji, že znám podmínky účasti na přípravných kurzech pro uchazeče o studium oboru Anglistika-amerikanistika /
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na FF UK pořádaných Ústavem anglického jazyka a didaktiky FF UK
a souhlasím s nimi.
Souhlasím s výše uvedenými stornovacími podmínkami.
datum:

podpis:

