






• praguesirens® uplatňuje transparentní cenovou politiku. Vlastní tarify jsou závazné a nejsou 
předmětem jednání.  

• Získání výhod Tarifu 1 (1-3 lekcí za kalendářní měsíc) a Tarifu 2 (4+ lekcí za kalendářní měsíc), je 
podmíněno rezervací na období celého měsíce. Rezervace na celý kalendářní měsíc je nutno učinit 
v průběhu posledních 1-2 týdne v předchozím měsíci. Student je povinný použit vše zaplacené 
lekce během jednoho kalendářního měsíce a nemůže posunout zaplacené lekce do dalšího měsíce 
(nevyužité lekce za jeden kalendářní měsíc budou ztracené). Platby lze provádět bankovním 
převodem. Platbu je nutné provést do 5 dnů od data obdržení faktury. 

• Zrušení rezervovaných lekcí musí být provedeno 48 hodin předem, aby bylo možné pak lekce 
přeplánovat. V případě nemoci musí student poslat praguesirens® neschopenku, aby zrušenou 
hodinu přeplánovat. V případě když student zruší hodinu za 48 hodin bez neschopenky, ale  
nenajde v aktuálním měsíci termín pro přeplánování, lekce propadne. Přeložení zrušene hodiny na 
další kalendářní měsíc je možné pouze s neschopenkou od lékaře. Neschopenku je nutné poslat 
přes email školni administrace a navíc osobně lektorovi. 

• Uvědomte si, že lektoři mají nabitý program, a pouze několik předem objednaných lekcí může být 
měsíčně přeplánováno (Tarif 1-7 hodin = lze přeplánovát 1 lekce, Tarif 8+ = lze přeplánovát 2 lekce). 
Pokud více rezervovaných lekcí bylo zrušeno za měsíc, budou tyto lekce ztracené a nebudou ani 
přeplánováne ani vrácene finančně. Jakékoli přeplanovaní musí být provedeno osobně s lektořem a 
student musí vybrat jednu z minimálně dvou variant ktera je navržena lektorem pro přeplanovaní. 
Všechný přeplánované hodiny musí být využite v aktualnim měsice, před začátkem příštího 
kalendářního měsíce. Zrušení z důvodu nemoci může být vždy přeplánováno (nebo vráceno 
finančně v případě, že neexistuje možnost přeplanovaní). Škola však musí obdržet písemné 
potvrzení od lékaře nejpozději 48 hodin po zrušení lekce.  

• Student se dobrovolně zavazuje účastnit se foceni a natočení video a nahrávaní audio materiály na 
vlastní žádost studenta. Škola má tedy právo používat tyto materiály (fotografie, video, audio) pro 
nekomerční účely, ale pro zachování interaktivity školních stránek v sociálních sítích (např. 
Facebook.com, Instagram, YouTube), a na oficiálních stránkách školy (tj. singing.cz). Při audio 
nahrávání, video natačení a školních koncertech je povinností používat oficiální playback nebo 
oficiální doprovod.  
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Podmínky



• V případě absence lektora vám bude zajištěna náhradní lekce. Budou vám nabídnuty 
nejvýše tři náhradní termíny. Pokud vám lektor náhradní termíny nebude moci nabídnout, 
budou vám vráceny peníze za zrušena lektorem lekce.  

• Školní koncerty praguesirens® se konají v pravidelných intervalech a přivádějí na jeviště 
studenty různých tříd a úrovní. Tyto koncerty představují dokonalou příležitost ukázat 
pokrok studentů rodině a přátelum. Při pravidelné docházce (alespoň jednou týdně) během 
aspoň 4 měsíců, mohou studenti o účast na koncertech požádat (ne později než jeden 
měsíc před datem představení, který urči administrace školy). Účast na generálních 
zkouškách před koncerty je povinná. V závislosti na místě konání koncertu může škola 
omezit maximální počet hostů pozvaných jedním studentem. Administrace školy má právo 
zabránit studentovi v účasti na koncertu, pokud před termínem přihlášení na koncert ještě 
není připravený/-á.  

• Zakoupené poukazy musí být využite před datem vypršení platnosti konkrétního poukazu 
(pro aktivaci poukazu kontaktujte školu a zarezervujte si lekce). Pokud voucher nebude 
využit včas, platnost voucheru vyprší a nebude poukaz finančně vrácen. 

 

praguesirens s.r.o. 
Datum_________v Praze 

_____________________  
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Student 
Datum_________v Praze 

_____________________ 


