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PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY ÚHRADY SCREENINGU ATPL 

 

 
Poplatek za Screening činí 4900 Kč 
Platbu uhraďte na účet  2057260101/0300 
jako variabilní symbol uveďte 27112017 
jako specifický symbol uveďte své datum narození ve formátu ddmmrrrr 
Do zprávy pro příjemce uveďte celé své jméno a poznámku „ATPL screening“ 
     
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Platební podmínky  

Poplatek za Screening činí 4900 Kč a je splatný nejpozději 20.11.2017 (datum, kdy musí být platba připsána na účet 

CATC). 

Částku je možné uhradit jednorázově nebo nejprve ve výši zálohy, která činí 2000 Kč, a posléze částku doplatit.  

Zálohu (2000 Kč) je možné uhradit:  

• na výše uvedený bankovní účet 

• osobně v CATC na základě předchozí domluvy  

o v hotovosti 

o platební kartou  

Doplatek (2900 Kč) je možné uhradit:  

• na výše uvedený bankovní účet 

• osobně v CATC na základě předchozí domluvy  

o v hotovosti 

o platební kartou  

 

Je nutné, aby poplatek za Screening byl uhrazen v plné výši nejpozději 20.11.2017. Pokud platba nebude v tomto 

termínu připsána na účet CATC nebo ji uchazeč do 20.11.2017 neuhradí v hotovosti či platební kartou osobně na 

recepci CATC, nemá právo se Screeningu zúčastnit.   

 

Zrušení účasti na Screeningu ze strany účastníka  

Pokud se účastník nemůže Screeningu zúčastnit, poplatek za Screening (nebo záloha) plně propadá. Výjimkou jsou 

situace, kdy se uchazeč nemůže Screeningu zúčastnit ze zvláště závažných zdravotních důvodů. V takovém případě 

neprodleně informuje CATC a v co nejkratší možné době doloží písemné lékařské potvrzení. 

V případě, že uchazeč ve Screeningu neuspěje anebo Screening přeruší,  ztrácí uchazeč právo na vrácení poplatku 

(nebo zálohy). 

 

Zrušení konání Screeningu ze strany Czech Aviation Training Centre  

CATC si vyhrazuje právo organizačních změn a zrušení akce. Účastníci budou o těchto změnách vždy včas 

informováni, a to e-mailem či telefonicky. Pokud dojde ke zrušení Screeningu ze strany CATC, účastnický poplatek 

(nebo záloha) bude v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, z kterého byl poplatek (nebo záloha) uhrazen. 

Pokud dojde ke změně termínu konání Screeningu a uchazeč jej nebude akceptovat, po vzájemné domluvě může 

dojít k navrácení účastnického poplatku (nebo zálohy).  

 

Neomluvená neúčast na Screeningu  

Pokud se účastník nedostaví a neomluví svoji účast (telefonicky nebo e-mailem) nejpozději v den konání Screeningu, 

účastnický poplatek (nebo záloha) se nevrací a přihláška je vyřazena z evidence uchazečů.  

 

http://www.catc.cz/

