FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION /
PŘIHLÁŠKA DO NAVAZUJÍCÍHO KURZU

Nom / Příjmení

Prénom / Jméno

Date de naissance / Datum narození

Sektor (bankovnictví, zdravotnictví, cestovní ruch…) /
Secteur (bancaire, santé, tourisme…)
Povolání (bankéř, lékař, asistent, právník, student …) /
Profession (banquier, médecin, juriste,…)

Souhaitez-vous vous réinscrire au cours d’été?
Chcete se zapsat do návazného letního kurzu francouzštiny?

Oui / Ano

Non / Ne

Quelle période, quels horaires ?
1. Consultez notre Offre des cours sur
http://www.ifp.cz/Kurzy-francouzstiny?lang=fr
2. Inscrivez les jours et les horaires du cours choisis :
Které období a ve který čas?
1. Podívejte se na Nabídku kurzů kliknutím
http://www.ifp.cz/Kurzy-francouzstiny?lang=cs
2. Napište dny a hodiny Vámi vybraného kurzu:

Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales d'inscription qui font partie intégrante de ce formulaire d'inscription et sont également
disponibles sur le site www.ifp.cz, et déclare les accepter. J’accepte le traitement de mes données personnelles mentionnées dans ce formulaire
d’inscription, à l’usage exclusif de l’IFP, fournies conformément à la loi n° 101/2000 J.O. sur la protection des donnés personnelles. / Svým podpisem
stvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s všeobecnými obchodními podmínkami, které tvoří nedílnou součást této přihlášky a zároveň jsou k dispozici na
www.ifp.cz, dále uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v této přihlášce, výlučně pro potřeby Francouzskému institutu v Praze, v
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

A Prague, le / V Praze dne
Ce formulaire dûment rempli est à retourner par courriel à cours@ifp.cz ou à déposer au secrétariat du service des cours de l’Institut français.
La réception de ce formulaire fait foi de signature et valide votre inscription.
/
Vyplněný formulář je možné přinést osobně na sekretariát kurzů IFP nebo zaslat naskenovaný elektronicky na cours@ifp.cz
Podání tohoto formuláře se rovná jeho podpisu a stvrzuje zápis.
NEVYPLŇUJTE! Rezervováno pro administrativní zpracování

Niveau testé
Cours, jours / h.
Paiement

Test effectué par
Tarif
Carte bancaire
Espèces

Session
Date de paiement
Virement

Oddělení jazykových kurzů
Štěpánská 35 - 111 21 - Praha 1 / Tel: +420 221 401 006
cours@ifp.cz / www.ifp.cz

Autre

