Všeobecné podmínky studia grafoterapie
I. Zahájení studia
● Přihlásit se může kdokoli, kdo splní všechny předpoklady pro studium, konečné rozhodnutí
má vždy lektor, ke kterému se hlásíte.
● V případě, že lektor rozhodne o nepřijetí, můžete požádat jiného lektora a přihlásit se znovu.
● Podkladem pro přijetí ke studiu je vytvoření vstupního vzorku rukopisu, jehož zadání vám
vybraný lektor na vyžádání zašle poštou nebo elektronicky.
● Rozhodnutí o přijetí probíhá na základě posouzení vstupního vzorku písma nejpozději do 7
dnů od přijetí vzorků lektorem. Zájemce o studium o tom bude vyrozuměn telefonicky nebo
emailem.
● V případě, že lektor rozhodne o nepřijetí, můžete požádat jiného lektora a přihlásit se znovu.
V takovém případě bude váš vzorek písma skartován do 7 dnů od vydání rozhodnutí nebo na
vyžádání vrácen zájemci a celý proces zopakujete u jiného lektora.
● Po rozhodnutí o přijetí ke studiu, bude vystavena faktura na kurzovné a zájemci odeslána
tato přihláška ke studiu.
● Přijetím platby kurzovného nebo první splátky a vyplněné přihlášky ke studiu je student
přijat ke studiu. Pokud datum přijetí platby a přihlášky je různé, je datem přijetí datum
pozdější.
● Pokud do 1 měsíce od zahájení jednání se zájemcem o studium, nejsou splněny všechny
předpoklady, poukázané platby jsou vráceny v plné výši a vstupní vzorky nebo přihláška jsou
skartovány. Zahájením jednání se rozumí první kontakt se zájemcem jakoukoli formou, kde
vyjádří jednoznačně zájem o studium a vyžádá si podklady pro vytvoření vstupního vzorku.
● Studium je zahájeno k nejbližšímu 1. v následujícím měsíci po datu splnění posledního
předpokladu pro studium.
II. Předpoklady pro studium
● Předpoklady pro zahájení studia: 1.vytvoření a předání vstupních vzorků písma podle
zadaného textu (poštou nebo osobně) lektorovi.
: 2.zaplacení první splátky nebo celého kurzovného.
Kurzovné ve výši 11000 Kč je splatné v měsíčních splátkách po 1000 Kč. První splátka ve výši
1000 Kč je zálohová před zahájením studia. Dalších deset splátek je splatných v desíti
následujích měsících vždy ke 20.v měsíci. V případě dohody je možné uhradit celé kurzovné
najednou nebo ho kdykoli doplatit do plné výše jednorázově. Při jednorázové úhradě celé
částky je poskytována sleva 10% z kurzovného.
: 3. vyplněná a podepsaná tato přihláška ke studiu, jejíž
součástí jsou tyto podmínky.
III.Průběh studia
● Studium se skládá z 10 lekcí a trvá obvykle 10 měsíců. Studium každé lekce je možné
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prodloužit nebo zkrátit podle zvládnutí tématu.
● Maximální délka celého studia je 24 měsíců. Student má právo přerušit studium maximálně
na 6 měsíců v celku, nebo postupně, během studia podle dohody s lektorem. Této možnosti
nemusí využít. Celková délka studia zahrnutého v kurzovném tedy může být až 30 měsíců.
● Každý měsíc navíc nad maximální délku studia, je zpoplatněn částkou 500 Kč/měsíc.
Účtovány vám budou pouze celé měsíce zpětně.
● O prodloužení studia některé lekce je nutné požádat lektora. Pokud nebude požádáno o
přerušení, má lektor právo, po třech měsících, kdy neobdrží žádnou zprávu nebo zásilku od
studenta, ukončit studentovi studium.
● Studium může kombinovat prezenční a korespondenční variantu nebo vyžívat pouze jednu z
těchto variant.
● Ke každé lekci obdržíte materiály, které jsou zahrnuty v ceně kurzovného. Po ukončení
studia budete mít materiály kompletní. V případě předčasného ukončení studia na další dosud
nepředané materiály nemá student nárok. Materiály jsou chráněny podle autorského zákona.
● Ke každému 20. v měsíci student odešle/předá lektorovi výsledky svého procvičování a na
základě zhodnocení poté nejpozději k 1.následujícího měsíce obdrží zpět opravené materiály a
v případě zvládnutí lekce i další zadání.
● Při prezenční variantě student dostává materiály osobně a i oprava probíhá přímo na setkání.
Materiály si student přináší a odnáší rovnou s sebou. V tomto případě je možné měnit
harmonogram podle dohody lektora se studentem.
● Při korespondenční variantě probíhá zasílání pomocí České pošty,s.p. a proto je možné
opoždění oproti stanovenému datu o maximálně 48 hodin (viz Obchodní podmínky České
pošty,s.p.). Zasilky jsou od lektora zasílány doporučeně na domluvenou adresu.
● Veškeré telefonické i osobní konzultace, rady a opravy v i mimo dohodnuté termíny,
poštovné i tištěné pomůcky ke studiu nutné ke zdárnému průběhu studia, jsou v ceně
kurzovného. Některé materiály jsou vám k dispozici na internetových stránkách
www.grafoterapie.cz, ostatní obdržíte od lektora se zásilkami nebo osobně.
IV. Ukončení studia
● Ukončení studia ze strany studenta je možné písemnou formou (je akceptován i
elektronickou písemnou formou).
● Ukončení ze strany lektora je možné také písemnou formou (je upřednostňována
elektronická forma).
● Ukončení studia je možné v kterékoli jeho fázi.
● V případě předčasného ukončení studia bez ohledu na to, z čí strany je studium ukončeno, je
kurzovné nevratné. V případě ukončení studia v době, kdy ještě není plně dohrazeno
kurzovné, je zbylé kurzovné splatné do 1 měsíce po oznámení o ukončení studia.
● Úspěšné studium je ukončeno certifikátem, na který není právní nárok a je vydán na základě
výsledků certifikačního diktátu po ukončení studia.
● Certifikační diktáty se píší ve městech: Praha a Brno nebo dle dohody s lektorem v jiném
městě.
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● Certifikační diktát můžete napsat celkem třikrát a počítá se vám nejúspěšnější pokus.
Časové rozmezí není stanoveno, záleží na dohodě s lektorem. V případě, že neuspějete, každý
další pokus je zpoplatněn 1000 Kč/diktát.
● Studium lze ukončit poslední lekcí a bez certifikátu.
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