
Jak postupovat v případě kurzu ZDARMA a dotované ceny (990,-) 

na APUL kurzy. 

1. založ si účet na webu APULu  

2. požádej o členství v naší škole - SUNSKI BESKYDY 

3. ve svém profilu (https://skola.apul.cz/profile/change) nastav fakturační adresu na: 
BESKYDY SPORT  s.r.o. 
kpt. Nálepky 962/13 
Olomouc 
779 00 
Česká republika 
IČO: 26864207 
DIČ: CZ26864207 

4. po schválení příslušnosti ke škole se přihlas na kurz a dojdi v přihlášce až na výběr 
platební metody  

5. vyber Mojeplatba KB - Komerční banka a zmáčkni tlačítko zaplatit 
6. v tuto chvíli z přihlášky odejdi (Esc) tímto se staneš přihlášeným, ale nepotvrzeným 

kurzistou 
7. na email dostaneš obratem z platební brány pokyny k úhradě, ty zašleš na 

info@nabile.cz 
8. V případě dotované ceny nám pošleš 990 Kč na účet 19-1014170267/0100, do 

poznámky napíšeš „Jméno Příjmení - dotovaná cena kurzu APUL“ 
9. V případě kurzu ZDARMA nám pošleš vratnou zálohu 500 Kč na účet  

19-1014170267/0100, do poznámky napíšeš „Jméno Příjmení – kurz zdarma APUL“, 
záloha bude vrácena v den zahájení kurzu. 

10. my ti zašleme dohodu o odpracování 20/60 dnů k podpisu, po podepsání a doručení 
dohody kurz u APULu za tebe uhradíme 

11. nakonec nám zašleš fakturu v pdf, kterou najdeš vygenerovanou ve svém profilu 
v záložce faktury 
 
 
Pokud se chce na kurz C přihlásit někdo s licencí APLŠ D, založí si profil, pošle na email 
info@apul.cz kopii licence, ta se vloží a potvrdí do tvého profilu, poté musíš uhradit 
roční členství v APUL 400,- (platné bude od chvíle uhrazení po zbytek r.2021 až do 
31.12.2022) a pak postupuješ stejně jako je popsáno výše. 

Pokud se chceš přihlásit na kurz D+C, musíš mít nejprve uhrazený kurz D a pak tě 
systém pustí (bez úhrady členství) k přihlášce na C. 

 

Kdyby nebylo cokoliv jasné tak piš na prace@nabile.cz nebo volej na 725 222 111. 
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