Všem našim lektorům nabízíme následující odměny a výhody:
ODMĚNA ZA STUDENTA POKRAČUJÍCÍHO V KURZU PRO VEŘEJNOST – 100 KČ ZA STUDENTA
Získejte své studenty pro navazující studium a za každého z nich obdržíte jednorázovou odměnu 100 Kč.
Odměnu vyplácíme lektorům vyučujícím pokračující kurz (semestrální nebo letní intenzivní) pro veřejnost,
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pokud v předešlém semestru/kurzu vedli minimálně 50 % hodin.
DOPORUČENÍ NOVÉHO LEKTORA – 1 000 KČ
Pomozte svým rodinným příslušníkům, přátelům a známým najít zajímavou práci! Odměnu 1 000 Kč
získá lektor, který předá kontakt na nového lektora, a nový dodavatel úspěšně projde výběrovým řízením,
podepíše smlouvu a převezme první jazykový kurz nebo tlumočnickou/překladatelskou zakázku. 2
ZÍSKÁNÍ NOVÉHO KLIENTA – 1 000 KČ
Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo hledá jazykový kurz a díky vám se rozhodne pro naši jazykovou
školu, získáte odměnu ve výši 1 000 Kč. 3
PRODEJ LICENCE DOPLŇKOVÉHO STUDIA TEA-LEARNING – 100 KČ ZA LICENCI
Doporučte svým studentům e-learningový program Tea-learning! Po uhrazení základní ceny získáte
odměnu ve výši 100 Kč.4
PRODEJ ONLINE VÝUKY E-SOLUTIONS – 200 KČ ZA LICENCI
Pokud si vaši studenti u nás zakoupí kurz E-solutions za základní cenu, získáte od nás jednorázovou
odměnu 200 Kč za každou licenci. 4
PRODEJ JAZYKOVÝCH ZKOUŠEK ETS, CAMBRIDGE ENGLISH, – 100 KČ ZA ZKOUŠKU
Motivujte své studenty ke skládání jazykových zkoušek! Za každého studenta, který se závazně přihlásí
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a uhradí poplatek za některou ze zkoušek ETS nebo Cambridge English, získáte 100 Kč.
JAKÉ DALŠÍ VÝHODY NABÍZÍME NAŠIM LEKTORŮM?
• jazykový kurz pro veřejnost zdarma nebo za zvýhodněnou cenu
• finanční odměna v rámci motivačního programu pro lektory
• nákup učebnic za zvýhodněnou cenu
• zdarma účast na metodických seminářích a webinářích, které pořádá Skřivánek

Odměna je splatná při fakturaci/výkazu prvního měsíce konání pokračujícího kurzu. Jedinou podmínkou získání odměny
je závazek výuky v daném kurzu po celou dobu jeho konání.
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Odměna je splatná v měsíci následujícím po převzetí prvního kurzu/zakázky vámi doporučeným dodavatelem.

Odměna je podmíněna předplacením minimálního počtu 50 vyučovacích jednotek (à 45 min) u fyzických osob nebo
po fakturaci 50 vyučovacích jednotek (à 45 min) u firemního odběratele. Odměna je splatná v měsíci následujícím po
předplacení kurzu fyzickou osobou nebo po realizaci a fakturaci 50 hodin firemnímu klientovi.
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Odměnu si zahrnete do další fakturace nebo výkazu práce ihned po úhradě licence klientem.

Odměna je splatná v měsíci následujícím po závazné registraci kandidáta na zkoušku
v jazykové škole SKŘIVÁNEK.
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