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DOHODA O ÚČASTI NA KURZU ČESKÉHO JAZYKA /  
BẢN THỎA THUẬN VỀ VIỆC THAM GIA KHÓA HỌC TIẾNG SÉC 

 

 
Tuto dohodu uzavírají následující smluvní strany / Bản thỏa thuận này được kí kết 
giữa hai bên dưới đây: 
 
Poskytovatel / Trung tâm tổ chức khóa học:  
Integrační centrum Praha, o.p.s. 
Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1 
IČ: 242 28 320 
 
Účastník / Người tham gia: 
 
Příjmení / Họ: ………………………………………………………………………………… 

Jméno / Tên: …………………………………………………………………………………. 

Datum narození / Ngày sinh: ……………………………………………………………….. 

Adresa / Địa chỉ: ……………………………………………………………………………… 

 

Předmět dohody / Thỏa thuận về việc  

 

Integrační centrum Praha, o.p.s. zajistí pro účastníka kurz českého jazyka a to za 
podmínek uvedených dále v dohodě. / Integrační centrum Praha, o.p.s. đảm bảo cho 
người tham gia một khóa học tiến Séc gồm và kèm theo các điều kiện dưới đây trong 
bản hợp đồng này. 
 

Práva a povinnosti účastníka / Quyền và nghĩa vụ của người tham gia 

 

1. Účastník má právo navštěvovat kurz českého jazyka v daném termínu a 

dohodnutém rozsahu. / Người tham gia có quyền đến khóa học tiếng Séc vào thời 

gian đã định và học trong khoảng thời gian đã thỏa thuận. 

2. Po řádném ukončení kurzu bude účastníkovi vydáno písemné potvrzení o jeho 
absolvování. / Sau khi chính thức kết thúc khóa học người tham gia khóa học sẽ 
nhận được giấy chứng nhận về việc hoàn thành khóa học.  
3. Účastník kurzu je povinen docházet na kurz pravidelně a v daných termínech 
po celou dobu jeho trvání. / Người tham gia khóa học có trách nhiệm đi học đều 
trong thời gian đã định và trong cả thời gian diễn ra khóa học. 
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 
Integračnímu centru Praha (dále ICP), který následně bude vrácen poskytovateli 
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dotace./ Người tham gia khóa học có trách nhiệm trả trước một khoản tiền 
tượng trưng cho việc tham gia khóa học là 500,-Kč. Khoản tiền tượng trưng 
này bắt buộc phải được đóng muộn nhất là vào buổi học thứ ba của khóa học. 
Người tham gia khóa học sẽ được nhận giấy xác nhận về việc đã đóng khoản 
tiền tượng trưng này. Trong trường hợp người tham gia không theo học theo điều 
thứ 4, trung tâm tổ chức khóa học sẽ trả lại khoản tiền tượng trưng ngay sau quyết 
định không tham gia khóa học nữa. Khoản tiền tượng trưng này sẽ được trả lại đầy 
đủ cho người tham gia khóa học, nếu người đó theo học hết (có nghĩa là số buổi nghỉ 
học của người đó không quá 30% tổng số các buổi học) và người đó có giấy chứng 
nhận về việc hoàn thành khóa học.   
Người tham gia khóa học đồng ý rằng, trong trường hợp người đó không đi học đầy 
đủ và số buổi nghỉ học nhiều hơn 30% tổng số các buổi học, thì số tiền tượng trưng 
500,-Kč sẽ như quà tặng cho Integrační centrum Praha, o.p.s. (sau này dùng chữ 
viết tắt ICP).  
5. V odůvodněných případech a na základě vyjádření pracovníka ICP lze 
motivační zálohu odpustit. O tomto úkonu bude proveden zápis. / Trong trường hợp 
có lý do và dựa trên ý kiến của nhân viên ICP khoản tiền tượng trưng có thể được 
miễn cho người tham gia khóa học. Sẽ có một bản ghi lại trường hợp này.  
 

Práva a povinnosti poskytovatele / Quyền và nghĩa vụ của trung tâm tổ chức 
khóa học 

 
 

1. Před podpisem této dohody koordinátor vzdělávacích aktivit ICP seznámí 
účastníka kurzu s veškerými informacemi a podmínkami. / Trước khi kí vào bản thỏa 
thuận này điều phối viên – nhân viên hội nhập của ICP giới thiệu cho người tham gia 
khóa học tất cả các thông tin và điều kiện.   
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. / Nếu như có sự thay đổi trong bản thỏa thuận, 
điều phối viên sẽ thông báo kịp thời cho người tham gia.   
3. Poskytovatel předá účastníkovi potvrzení o zaplacení/vrácení motivačního 
poplatku. / Trung tâm tổ chức khóa học sẽ trao cho người tham gia giấy chứng nhận 
về việc đã thanh toán khoản tiền tượng trưng.   
 
Smluvní strany dohodu přečetly, s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými 
podpisy. / Hai bên tham gia đã đọc bản thỏa thuận này và hoàn toàn đồng ý với nội 
dung của bản thỏa thuận bằng chữ kí của mình. Bản thỏa thuận được làm hai bản, 
mỗi bên tham gia giữ một bản sao.  

 

V Praze dne / Tại Praha ngày …………………… 

 

………………………… …..………………………… 

Poskytovatel / Đại diện trung tâm tổ chức khóa học   Účastník / Người tham gia 


