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DOHODA O ÚČASTI NA KURZU ČESKÉHO JAZYKA /  

CZECH LANGUAGE COURSE ATTENDANCE AGREEMENT  
 

 
Tuto dohodu uzavírají následující smluvní strany / This agreement is concluded 
between following Parties:  
 
Poskytovatel / Provider:  
Integration Centre Prague, o.p.s. 
Žitná 1574/51, 110 00 Prague 1 
Identification Number: 242 28 320 
 
 
Partricipant:  

Příjmení / Surname: ……............................................................................................... 

Jméno / First name: ……………………… ..................................................................... 

Datum narození / Date of Birth: …………….. ............................................................... 

Adresa / Address: ……………………………………………………………………………. 

 

Předmět dohody  / The Subject of the Agreement 

 

Integrační centrum Praha, o.p.s. zajistí pro účastníka kurz českého jazyka a to za 
podmínek uvedených dále v dohodě. / Integration Centre Prague, o.p.s. will 
arrange for the Participant a Czech language course under the bellow-mentioned 
conditions.  

 
Předmět dohody / Rights and Obligations of the Participant 

 

1. Účastník má právo navštěvovat kurz českého jazyka v daném termínu a 
dohodnutém rozsahu. / The Participant has the right to attend the Czech language 
course in a given period and arranged extent.   
2. Po řádném ukončení kurzu bude účastníkovi vydáno písemné potvrzení o jeho 
absolvování. / After passing the course, the Participant will obtain a written 
confirmation. 
3. Účastník kurzu je povinen docházet na kurz pravidelně a v daných termínech 
po celou dobu jeho trvání. / The Participant is obliged to attend the course on a 
regular basis and in given dates for the whole time of its duration. 
4. Účastník kurzu je povinen uhradit motivační zálohu pro účast na kurzu 
ve výši 500,-Kč. Motivační zálohu je nutné uhradit nejpozději druhou vyučovací 
lekci. O zaplacení motivační zálohy bude účastníkovi vydáno potvrzení. 
Motivační záloha se v plné výši vrátí účastníkovi kurzu, který kurz úspěšně zakončí 
(tzn. jeho absence nebude vyšší než 30% z celkového počtu vyučovacích hodin). 
V tomto případě účastník obdrží také osvědčení o absolvování kurzu. Účastník kurzu 
souhlasí s tím, že v případě, kdy kurz nedochodí nebo jeho absence bude vyšší než 
30% z celkové docházky, motivační zálohu ve výši 500,-Kč věnuje jako dar 
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Integračnímu centru Praha (dále ICP), který následně bude vrácen poskytovateli 
dotace./ Participant is obliged to pay a motivational fee for Czech language 
course attendance in the amount of CZK 500,- The motivational fee must be 
paid by the third day of the course, at the very latest. The Participant will obtain 
a receipt confirming payment of the motivational fee. In case the Participant 
decides to terminate his attendance in the course according to the clause 4, as 
mentioned above, the Provider will immediately refund the motivational fee to the 
Participant. The Participant, who passes the course successfully (i.e. his/her absence 
does not exceed 30% of total extent of the course), will be refunded the motivational 
fee and will obtain the course attendance certificate. The Participant agrees that the 
motivational fee will be donated to the Integration Centre Prague, o.p.s. (hereafter 
ICP) in case he/she either does not finish the course or his/her absence exceeds 
30% of total extent of the course. This donation will be used for ICP´s activities and 
operation expenses.  
5. V odůvodněných případech a na základě vyjádření pracovníka ICP lze 
motivační zálohu odpustit. O tomto úkonu bude proveden zápis. / The motivational 
fee payment may be forgiven in legitimate cases and on the basis of a statement 
given by an ICP employee. This will be properly documented.   

 
 

Práva a povinnosti poskytovatele / Rights and Obligations of the Provider 

 

1. Před podpisem této dohody koordinátor vzdělávacích aktivit ICP seznámí 
účastníka kurzu s veškerými informacemi a podmínkami. / ICP´s integration worker – 
mediator will make the Participant of the course acquainted with all conditions and 
information before countersigning the Agreement. 
2. Pokud by mělo dojít ke změnám v dohodě ze strany poskytovatele, musí být 
s nimi včas seznámen účastník. V případě nesouhlasu účastníka se změnami, má 
účastník právo na okamžité odstoupení od dohody a tímto mu bude navrácena 
motivační záloha ve výši 500,- Kč. / In case changes are made in the Contract, the 
ICP’s integration worker – mediator is obliged to make the Participant acquainted 
with them in time.   
3. Poskytovatel předá účastníkovi potvrzení o zaplacení/vrácení motivačního 
poplatku. / The Provider is obliged to give the Participant a receipt confirming the 
payment of the motivational fee.  
 
Smluvní strany dohodu přečetly, s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými 
podpisy. / The Parties have read and countersigned the contract, with full assent to 
its content. The contract is made in two copies, each copy for one Party.  
 

V Praze dne / In Prague, on …………………… 

 

………………………… ………………………… 

Poskytovatel / On behalf of the Provider Účastník / Participant 


