Angličtina

Irsko

ŠIRŠÍ NABÍDKU KURZŮ A STUDIA V IRSKU NAJDETE NA WWW.INTACT.CZ
V IRSKU SE MLUVÍ ANGLICKY!!!
CO ŘÍKAJÍ NAŠI ZÁKAZNÍCI?

Láká Vás starobylá keltská kultura? Máte rádi Irish Dancing, pivo Guinness nebo irskou whiskey? Posloucháte U2, the Frames, Sinéad O‘Connor nebo Glena Hansarda? Nebo mezi Vaše
oblíbené autory patří Beckett, Shaw, Joyce, William Trevor nebo Martin McDonagh? Líbí se
Vám keltské iluminace z Book of Kells? Nemáte chuť se už konečně podívat do země, která
má sice jen šest milionů obyvatel, ale dala světu tolik skvělé kultury?

t Kurzy v Irsku obvykle volí studenti, kteří znají Velkou Británii a chtějí si studium jazyka zpestřit poznáváním nové země. Irsko se od Británie výrazně liší, i když Dublin dělí od Londýna jen 500 kilometrů.
t Irsko je pohodová země: Irská ekonomika v roce 2017 narostla o 4,8 %, „keltský tygr“ je už několik let v plné
síle. Kvalita života v Irsku je velmi vysoká. Rodinné domky na předměstích Dublinu, Galway a dalších měst, jsou
velké a komfortní. Irové jsou velmi přátelští, temperamentní a výřeční, což je pro studenta angličtiny velká výhoda.
Hostitelské rodiny v Irsku jsou vlivem tradice obvykle úplné a mnohem početnější než v jiných zemích.
t Na všechny studenty, kteří s námi do Irska odcestovali, velmi zapůsobila nádherná irská příroda
a svébytná kultura, na něž jsou Irové velmi hrdí. Neexistuje země s vyšším počtem nositelů Nobelovy
ceny za literaturu na celkový počet obyvatel. Láska k umění a vzdělanosti se projevuje v tom, jak irské
vlády nastavily irskou ekonomiku. Školství má vysokou prioritu. Irští učitelé mají velmi vysoké platy a podle nejrůznějších srovnávacích kritérií Irsko patří v oblasti vzdělanosti ke špičce Evropské unie. Evropské
centrály firem jako je Google, Apple, Facebook, Microsoft, Yahoo, eBay, LinkedIn, AOL, Twitter sídlí
v Dublinu nejen kvůli nízkým podnikovým daním, ale hlavně proto, že Irsko nabízí pracovitý anglicky mluvící personál, který však, na rozdíl
od Angličanů, obvykle ovládá další dva světové jazyky. Šanci získat zaměstnání v Irsku
máte i Vy, pokud budete mít kvalitní angličtinu.
t Irská angličtina se liší od anglické větnou
melodií a výslovností některých hlásek. Nevěřte ale nikomu, kdo tvrdí, že irská angličtina je nesrozumitelný dialekt. Irská angličtina je trochu jiná než jihoanglická, ale snadno si na ni zvyknete. Hlavní důvod, proč jedeGalway
te studovat jazyk do zahraničí, je přece možnost komunikace v jazyce, který studujete. V IrDublin
sku si komunikace užijete vrchovatě, Irové moc
Limerick
rádi mluví a rádi se smějí, nejčastěji sami sobě.
Bray
To nejlepší v Irsku jsou samotní Irové!
t Kromě Dublinu jsme pro Vás vybrali kvaWaterford
litní školy v dalších třech krásných městech,
Cork
v Galway na západě země, v Corku, druhém
největším městě a v Limericku. Do všech měst
se snadno dostanete - do Dublinu létá přímá
linka z Prahy, do Galway, Corku a Limericku
jezdí z dublinského letiště přímý a levný autobus. Do Corku a Limericku můžete také letět s přestupem
v Dublinu nebo na jiném evropském letišti.
Pevně věříme, že si každý z Vás po návštěvě místních památek rád vychutná atmosféru irských hospůdek. Guinness nechutná nikde tak sametově jako v Irsku. Určitě nezapomeňte navštívit také západní
Irsko, hrabství Kerry, Mayo, Connemara a Donegal. Nezapomeňte na Moherské útesy a Aranské ostrovy,
které leží asi hodinu plavby od Galway.
t Irsko je velmi bezpečná, pohodová a přátelská země. Studenty, kteří chtějí v Irské republice dlouhodobě studovat a pracovat, určitě potěší, že občané zemí EU zde mohou legálně pracovat. Pracovní místo snadněji získá ten, kdo umí dobře anglicky. Vylepšete si nejprve svoji angličtinu přímo v Irsku, složte
mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku, a pak se dejte do hledání práce!

Irsko

---

Tereza Kostková, škola ATC Bray, kurz General: „V tomto roce jsem v rámci jazykového kurzu
strávila dva příjemné týdny v Dublinu-Bray ve škole
ATC Dublin. Bray je klidnou, přímořskou oblastí, která se nachází přibližně hodinu jízdy vlakem od centra. Je to takový “dublinský venkov”, který Dubliňané
navštěvují zejména o víkendech v rámci rekreace.
Pro svůj pobyt jsem si zvolila ubytování ve studentské rezidenci. Usedlost se nacházela asi 700 metrů/10 minut chůze od školy. Ubytování bylo útulné,
vždy čisté a byl zde příjemný kolektiv. Škola se nachází v krásné, majestátní budově, jež téměř z každé místnosti poskytuje pohled na pobřeží. Učebny
jsou moderně vybavené, v budově je i společná jídelna a menší kuchyně s mikrovlnnou troubou, kávovarem a čajovou konvicí.
První den jsme vykonávali rozřazovací testy, na jejichž výsledku započala naše výuka, která s ohledem na překročenou kapacitu probíhala ve dvou
segmentech, takže i přes celkovou zaplněnost školy
se třídy míjely, nedocházelo tedy k žádným větším
problémů. Na základě výsledku testu nám byla
předána učebnice odpovídající našemu skóre.
Výuka byla rozdělena do dvou částí a byla vedena odlišnými učiteli. První se zaměřovala na
teoretické znalosti (zejména tedy gramatiku a
práci s učebnicí) a část druhá na praktické dovednosti (mluvení). Ta byla často doplňována
videi, příběhy a hrami, které vedly k celkové
uvolněnosti nejenom studentů, ale i učitelů.
Škola vlastní online program, díky kterému se
výuka stává interaktivní a jasnější. Díky tomuto programu se také studenti mohou za menší či větší poplatky účastnit řady výletů, které
škola nabízí. Během týdne se konaly výlety do
nepříliš vzdáleného okolí, víkendy byly věnovány výletům zejména celodenním, často i do
jiných částí Irska.
Na základě svých zkušeností mohu konstatovat, že bych tento jazykový kurz doporučila
všem lidem, kteří se chtějí hravou formou zdokonalit v angličtině, poznat nové kamarády, a
ještě k tomu poznat jeden z nejmalebnějších a
nejpříjemnějších států na světě. Věřím, že se do
Irska a možná i do Bray zase brzy podívám.“
Ondřej F., Bridge Mills, Galway, kurz General: „Ve škole Bridge Mills mne nejvíce potěšil
způsob výuky a také velmi přátelský přístup vyučujících ke studentům. Dále jsem byl velmi potěšen
nabídkou mimoškolních aktivit - návštěva a prohlídka města pro nové studenty, návštěva kina, divadla, případně hromadná akce typu “tour de pub”…
Jedním slovem paráda a vřele doporučuji. Děkuji
za vaše služby a přeji vše dobré. Doufám, že se v
příštích letech nějakého dalšího kurzu zúčastním.“
Ing. Hana Rohanová, škola Limerick Language Centre, Limerick, kurz Combination+5: „V posledních letech se pravidelně účastním jazykových
kurzů v Irsku zprostředkovaných cestovní kanceláří
Intact. Vše je vždy perfektně připraveno, nikdy jsem
neměla žádný problém. Škola Limerick Language
Centre je menší než školy, kde jsem byla v minulosti, ale o to přátelštější atmosféra v ní vládne. Učitelé jsou, stejně jako ve všech školách, velmi vstřícní
profesionálové, a co se týká studentů, cítila jsem se
mezi nimi velmi dobře. Tentokrát jsem měla velké
štěstí na rodinu. Paní, u které jsem spolu s dalšími třemi zahraničními studenty bydlela, byla velmi milá.
Chutně nám vařila a snažila se s každým z nás bavit na jeho jazykové úrovni. Moc se mi v Limericku
líbilo a uvažuji o zopakování pobytu.“
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Galway

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
/FWZVčVKFTF Učí se každý všední den.
7âVLBQSPCÓIÈ
9.00 - 10.30, 11.00 - 12.30 hod. od pondělí do pátku, navíc v úterý, čtvrtek a pátek 13.30 - 15.00 hod.
5FSNÓOZLVS[V
1. - 15.7.2023 a 16. - 30.7.2023.
Kurzy jsou pouze 2týdenní a končí 30.7.2023.

101*4À,0-:
Studenti při aktivitách a Moherské útesy.
Počet lekcí
týdně

1õ&)-&%,63;ù

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů
ve třídě

Jaz. úroveň

:PVOH"EVMU1SFQBSFUP6OJWFSTJUZ

26

45 minut

2 týdny

15 nejvíce

5-9

:PVOH"EVMU(MPCBM$JUJ[FOTIJQ

26

45 minut

2 týdny

15 nejvíce

5-9

:PVOH"EVMU$MJNBUF$IBOHF

26

45 minut

2 týdny

15 nejvíce

5-9

101*4,63;ù
:PVOH"EVMU

má 26 lekcí výuky specializované angličtiny týdně. Kurzy jsou pro
studenty od 16 do 19 let, s úrovní nejméně pre-intermediate (A2+).
Můžete si zvolit kurz zaměřený na psaní poznámek z přednášek,
prezentaci, akademické psaní, kritické myšlení nebo kurz zaměřený na
globální občanství, pochopení různých kultur a rozvoj komunikačních
dovedností nebo kurz zaměřený na téma klimatické změny, mezinárodní smlouvy spojené s touto změnou a výhledem do budoucnosti.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ



:PVOH"EVMU1SFQBSFUP6OJWFSTJUZ

51 670

:PVOH"EVMU(MPCBM$JUJ[FOTIJQ

51 670

:PVOH"EVMU$MJNBUF$IBOHF

51 670

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, odvoz z letiště a na letiště v uvedené časy, uvedené ubytování, stravování,
jízdenku na MHD, závěrečný certifikát, uvedený program pro volný čas a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓ[BčÓOÈQSWOÓNEOFNLVS[VBLPOčÓQPTMFEOÓNEOFNLVS[V WJ[UFSNÓOZLVS[V 

OPDOBWÓD

3PEJOB, od 16 do 19 let, do 45 min. MHD od školy, dvou až třílůžkový pokoj, sdílená koupelna,
plná penze (obědy v balíčku), WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma

nelze

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Dublin - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště v Dublinu do ubytování v Galway a zpět na letiště je zdarma
pro přílety a odlety mezi 8.00 - 20.00 hod., mimo toto rozmezí stojí odvoz 380 Kč.
Zaměstnanec školy vyzvedne Vaše dítě na letišti v Dublinu, posadí je na autobus do Galway, v Galway
je vyzvedne další zaměstnanec školy a odveze do ubytování. Zpáteční cesta probíhá stejně.

1õ¶1-"5,:
1. Příplatek za speciální dietu v rodině je 1 040 Kč týdně.

---

"UMBOUJD-BOHVBHF(BMXBZ byla založena roku
1994, má akreditaci EAQUALS. Atlantic pořádá
celoroční kurzy pro dospělé a letní jazykové kurzy
pro mládež.
(BMXBZ je živé, rušné studentské město na
západním pobřeží Irska s 80 000 obyvateli. Galway
bylo kulturním městem Evropy pro rok 2020!
Hrabství Galway a Mayo patří k nejkrásnějším
v Irsku, romantická krajina protkaná jezery,
mohutné útesy, rozlehlá vřesoviště, to prostě musíte
vidět! Z Dublinu trvá cesta autobusem do Galway
necelé 3 hodiny.

7Å-&5:"",5*7*5:
2 týdenní kurz Young Adult zahrnuje 2 půldenní a 2
celodenní výlety, 4 odpolední a 4 večerní aktivity.
Celodenní výlety míří na Aranské ostrovy a slavné
Moherské útesy. První pondělí odpoledne budete
mít procházku po Galway, druhé pondělí bude herní odpoledne s laser game. Středeční půldenní výlety Vás zavedou do národního parku Connemara a do středověkého městečka Athenry, kde Vám
v Athenry Heritage Centre předvedou, jak se v Irsku žilo ve středověku. Večerní aktivity v úterý a ve
čtvrtek jsou kuželky, irské tance, úniková hra a filmový večer. Večery v pondělí, středu, v pátek a celou
neděli máte volno. Škola si vyhrazuje změnu aktivit v závislosti na počasí a dalších okolnostech. Západní Irsko je nádherné, neváhejte!

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština ..................................................... 49%
2. Španělština................................................ 37%
3. Němčina ...................................................
6%
4. Francouzština ...........................................
4%
5. Portugalština ............................................. 0,7%
èFÝUÓTUVEFOUJ...............................................  
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%VCMJO

ÀLPMB$&4%VCMJO

https://bit.ly/2LZeqmd

Dublin

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
/FWZVčVKFTF 7.8.2023.
7âVLBQSPCÓIÈ Standard a FCE: 9.30 - 12.45 hod.,
Intensive: navíc 3x týdně: 13.45 - 15.30 hod.
Kurzy jsou umístěny do campusů Mount Temple,
Mercy College nebo St. Paul‘s College.
;BčÈULZ Standard a Intensive: každé pondělí od
26.6. do 8.8.2023. Kurzy končí 18.8.2023.
Je-li v pondělí svátek, začíná se v úterý.
FCE Fast Track Exam začíná 3.7. a končí
28.7.2023. Kurz trvá 4 týdny, zkouška je 27.7.2023
a skládá se v kampusu školy.

101*4À,0-:

Výuka, studenti školy CES při aktivitách
Počet lekcí týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

+VOJPS4UBOEBSE"DUJWJUZ

20

45 minut

2 - 8 týdnů

15 nejvíce

3-8

+VOJPS*OUFOTJWF"DUJWJUZ

27

45 minut

2 - 8 týdnú

15 nejvíce

3-8

'$&'BTU5SBDL&YBN

20

45 minut

4 týdny

15 nejvíce

5-8

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
Pro studenty, kteří si chtějí zlepšit angličtinu v Dublinu a užít si pohostinnosti irských rodin.
+VOJPS4UBOEBSE"DUJWJUZ má 20 lekcí výuky angličtiny týdně, lekce se zaměřují na osvojení
gramatiky, konverzačních a poslechových dovedností.
+VOJPS*OUFOTJWF"DUJWJUZ má 27 lekcí výuky angličtiny týdně. Náplň kurzu je stejná jako u kurzu
Standard, studenti mají navíc 3x týdně lekce zaměřené na konverzaci.
'$&'BTU5SBDL&YBN

má 20 lekcí výuky angličtiny týdně a připraví Vás ke složení zkoušky
FCE. Zkouška proběhne 27.7.2023. Vaše vstupní znalosti ověříme testem při podání přihlášky. Tento kurz probíhá v campusu Mercy College.

$&/¶,,63;ù


3



+VOJPS4UBOEBSE"DUJWJUZ
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61 420



+VOJPS*OUFOTJWF"DUJWJUZ



69 730



---

---



'$&'BTU5SBDL&YBN

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvedené ubytování, stravování, závěrečný certifikát, uvedený program pro
volný čas a pojištění proti úpadku. Cena kurzu Fast Track Exam zahrnuje také zkušební poplatek za zkoušku FCE.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPETPCPUZOFCPOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZOFCPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V
3PEJOB, do 25 min. MHD od školy, 2-3lůžkový pokoj, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma, plná penze (obědy v balíčku).

%013"7"
Rádi Vám zajistíme přímou letenku Praha - Dublin - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště v Dublinu do hostitelské rodiny a zpět na letiště stojí 3 980 Kč.
Odvozy jsou povinné pro studenty mladší 16 let!

1õ¶1-"5,:
1. Jízdenka na MHD v Dublinu stojí cca 64 EUR na 2 týdny, platí se na místě.
2. Příplatek za speciální dietu je 910 Kč týdně.

---

$&4 $FOUSF PG &OHMJTI 4UVEJFT nabízí kurzy
angličtiny pro mládež v Dublinu od r. 1979. CES
má skvělou pověst, je členem irské asociace MEI
a prestižních asociací EAQUALS a IALC. CES
je rodinný podnik, řídí ji druhá generace rodiny
Quinových.
Ku r z J u n io r S t a n d a rd p ro b íh á ve š kol e
Mount Temple a St. Paul‘s College, Junior Intensive
a FCE Fast Track Exam probíhá v Mercy College.
Toto umístění může být změněno dle aktuální
situace. Obě školy sídlí v rezidenčních čtvrtích
Dublinu. Hostitelské rodiny bydlí do 25 minut
místní dopravou. Zábavná výuka, kvalitní rodiny a
perfektní organizace zaručují, že se Vašemu dítěti
nebude chtít z Irska domů.
%VCMJO, hlavní město Irska, leží na východním
pobřeží Irska na řece Liffey. Dublin má cca 1,4
milionu obyvatel a je plný mladých lidí.

7Å-&5:"",5*7*5:
Program pro volný čas je 4 odpoledne týdně (v
pátek odpoledne je volno), škola pořádá 2 večerní akce týdně např. (diskotéky) a celodenní výlet v
sobotu. Studenti kurzu Junior Intensive & Activity
mají jednu odpolední aktivitu, 2 večerní aktivity a
jeden sobotní celodenní výlet týdně.
Neděle tráví studenti s hostitelskými rodinami. Sobotní celodenní výlet míří do Kilkenny a na stejnojmenný hrad, do městečka Athlone, do krásného údolí
Glendalough a kláštera z 6. století a nebo do Belfastu. Odpolední aktivity: hrad Malahide, Guinness
Store House, National History Museum, Národní
galerie, sportovní odpoledne (fotbal, basketbal, stolní tenis, volejbal, aerobik, různé hry apod.). Studenti si na místě mohou zakoupit večerní aktivity navíc,
např. bowling, kino, večer s irskou hudbou, Quazar,
ceny se pohybují od 5 do 10 EUR.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština ......................................................
2. Španělština................................................
3. Francouzština............................................
4. Němčina....................................................
èFÝUÓTUVEFOUJ...............................................

34%
19%
15%
14%
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QSPHSBNQSPWPMOâčBT UâEOZLVS[VWčFUOďVCZUPWÈOÓBBLUJWJU[B,č

%VCMJO8FTU

ÀLPMB5XJO&OHMJTI$FOUSF EīÓWF"MQIB$PMMFHFPG&OHMJTI

Dublin

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
/FWZVčVKFTF Učí se každý všední den.
7âVLB QSPCÓIÈ Po - So 9.00 - 10.40, 11.00
-- 12.30 hod.,14.00 -15.40, 16.00 - 17.30 hod.,
aktivity 14.00 - 17.30; 19.30 - 21.30 hod.; každou
středu je celodenní výlet. V neděli je volno.
;BčÈULZ Každou neděli od 2.7. do 16.7.2023.
Kurz končí 30.7.2023. Příjezd je v neděli, odjezd
v neděli.

101*4À,0-:
5XJO&OHMJTI$FOUSF EīÓWF"MQIB$PMMFHFPG&OHMJTI%VCMJO8FTU nabízí letní rezidenční kurz angličtiny pro děti a mládež od 10 do 16 let v areálu ,JOHAT)PTQJUBM$PMMFHF. Není to nemocnice, ale prestižní internátní střední škola, která sídlí na jižním dublinském předměstí Palmerstown. Škola byla založena
roku 1669, má 40hektarový kampus u břehu řeky Liffey a skvělé vybavení.
King‘s Hospital College má moderní třídy, menzu, divadlo, moderní tělocvičnu, fitness, 20metrový vyhřívaný vnitřní bazén, tenisové kurty, rugbyové a fotbalové hřiště a rozsáhlé trávníky kolem školy. WiFi je zdarma a k dßęispozici do 22.00 hod.
Studenti ve společenské místnosti a v posilovně, školní kampus, tenisové kurty a školní divadlo

1õ&)-&%,63;ù
:PVOH-FBSOFS,JOHAT)PTQJUBM

Počet lekcí týdně

15

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

60 minut

Počet studentů
ve třídě

2 týdny +

Jaz. úroveň
viz str. 4

15 nejvíce

4-9

101*4,63;ù
Pro mladé studenty, kteří se chtějí rozmluvit a rozvinout svoji slovní zásobu. Výuka i ubytování probíhají v
kampusu King‘s Hospital College, v prestižní internátní střední škole, na předměstí Palmerstown, Dublin.
:PVOH-FBSOFS,JOHAT)PTQJUBM má 15 lekcí angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů ve věku
10 - 16 let. Kurz zahrnuje bohatý program pro volný čas.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
:PVOH-FBSOFS,JOHAT)PTQJUBM



3



52 540

76 920

99 990

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, zapůjčení učebních materiálů, ubytování, plnou penzi, závěrečný certifikát, uvedený program
pro volný čas, odvoz z letiště do ubytování a zpět na letiště, dopravu na všechny exkurze a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V
,PMFK,JOHAT)PTQJUBM$PMMFHF, depozit 100 EUR, WiFi zdarma, 4 - 6lůžkové pokoje, plná penze, vlastní koupelna,
ručníky s sebou, praní za cca 5 EUR

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Dublin - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště do ubytování a zpět stojí 5 180 Kč. Zástupce školy při odletu do Prahy pomůže studentům s checkinem. Příplatek za odvoz z letiště od 20.00 do 06.00 a odlet
od 22.00 do 06.30 hod je 615 Kč. Příplatek školy za předání dítěte s asistenci letušky je 3 890 Kč.

1õ¶1-"5,:

1. Příplatek za speciální dietu je 780 Kč týdně, příplatek školy za asistenci letušky stojí 3 890 Kč.

---

7Å-&5:"",5*7*5:
Škola nabízí studentům 1 celodenní výlet a 2 půldenní výlety týdně a aktivity každé odpoledne a
večer s výjimkou neděle, kdy je volno.
Středeční celodenní výlety Vás zavedou mimo Dublin, například do Glendalough se starobylými irskými kláštery poblíž Wicklow Mountains, na hrad
Ardgillan nebo do Lullymore Heritage Park, kde se
seznámíte s irskou historií a navštívíte typickou irskou
farmu. Půldenní výlety míří do centra Dublinu, navštívíte muzea, galerie, stadion Croke Park Stadium nebo muzeum irských sportů. V neděli si můžete přikoupit výlet do centra Dublinu nebo do luxusního městečka Howth na severu Dublinu.
Tři odpoledne v týdnu se v areálu školy konají sportovní a zábavné aktivity, například turnaje ve stolním
tenise, volejbalu, florbalu apod. Po večeři , která je
od 18.30 do 19.30 hod, jsou další aktivity - hry, plavání, šerm, diskotéka, lukostřelba, irské tance, večírky na uvítanou nových studentů a rozloučení se studenty, kteří odjíždějí. Zaměstnanci školy pomáhají
studentům s výběrem aktivit na neděli.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Španělština..................................................
2. Italština........................................................
3. Francouzština..............................................
4. Turečtina......................................................
èFÝUÓTUVEFOUJ.............................................

20%
15%
11%
10%


$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

*STLP

-JNFSJDL LWBMJUOÓ SPEJOOÈÝLPMB JOUFO[JWOÓWâVLB OÈEIFSOÏ[ÈQBEOÓ*STLP
SPEJOZOFCPBQBSUNÈO UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜLVS[VPE,č

-JNFSJDL

ÀLPMB-JNFSJDL-BOHVBHF$FOUSF

Limerick

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 2.1. - 6.1., 6.2., 17.3., 10.4., 1.5.,
5.6., 7.8., 30.10., 18.12.2023 - 5.1.2024.
Výuka probíhá: Standard: Po - Pá 9.00 - 10.30;
11.00 - 12.30 hod. Intensive: jako Standard a navíc 3x týdně 1,5 hod. odpoledne. Intensive+: jako
Standard a navíc 5x týdně 1,5 hod. odpoledne.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

101*4À,0-:

Vchod do budovy školy, společenská místnost, studenti ve třídě a park v Limericku
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

4UBOEBSE

20

45 minut

1 - 24 týdnů

15 nejvíce

2-9

*OUFOTJWF

20+6

45 minut

1 - 24 týdnů

15 nejvíce

2-9

1õ&)-&%,63;ù

Jaz úroveň

101*4,63;ù
4UBOEBSE

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině max. 15 studentů. Výuka se zaměřuje
jak na poznávání a upevnění gramatiky, tak na vylepšení konverzačních schopností.

*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné angličtiny ve skupině nejvíce 15 studentů (zpravidla 8 - 10 studentů) a 6 odpoledních lekcí týdně. Kurz uvítají studenti, kteří chtějí zlepšit svoje
konverzační schopnosti nebo se připravit ke zkoušce FCE nebo IELTS.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ

EBMÝÓUâEFO

-JNFSJDL-BOHVBHF$FOUSF nabízí kurzy angličtiny v Limericku od r. 1996, je uznána irským ministerstvem školství, je členem asociace MEI (nejlepší
školy nabízející kurzy angličtiny v Irsku).
Limerick Language Centre sídlí 3 minuty chůze od
centra Limericku v budově postavené v georgiánském stylu. Má 9 vybavených tříd, společenskou
místnost, plně zařízenou kuchyňku a počítačovou učebnu, WiFi zdarma. Škola má kapacitu
75 studentů. Všichni učitelé mají nejméně tříletou
praxi a náležitou kvalifikaci. Limerick Language Centre má rodinnou, pohodovou atmosféru.
-JNFSJDL je přátelské, pohodové univerzitní město
s 90 000 obyvateli, leží na západě Irska v hrabství Limerick, blízko letiště Shannon. Kromě univerzity a přístavu proslul Limerick jako „irské hlavní město sportu“. Je plný tělocvičen a fitness klubů, určitě
se budete moci věnovat oblíbenému sportu. Limerick si za sídlo svého největšího závodu mimo USA
vybrala počítačová společnost DELL.





4

6



4UBOEBSE



10 550



20 890



3 390

7Å-&5:"",5*7*5:

*OUFOTJWF



14 920



29 530



4 720

Limerick má 2 multiplexy, studenti mohou navštěvovat krytý bazén a saunu místního čtyřhvězdičkového hotelu (cca 8 EUR), kde je i tělocvična a vířivé
lázně (cca 10 EUR). V Limericku můžete samozřejmě hrát golf. V Irsku je golf běžný sport, golfových
hřišť je v Irsku spousta.
Starobylý hrad Bunratty leží jen 20 minut autobusem od Limericku. Určitě Vás uchvátí kamenité hrabství Burren severně od Limericku; jihovýchodně od
Limericku najdete nádherné zelené hrabství Kerry.
Můžete také vyrazit do severněji položených hrabství Mayo nebo Connemara. Západní Irsko je rozhodně nejkrásnější částí zeleného ostrova! Na jazykový kurz v Limerick Language Centre budete jistě rádi vzpomínat.

Cena v Kč zahrnuje výuku, zapůjčení učebních materiálů, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLKF,č6CZUPWÈOÓKFPETPCPUZQīFE[BčÈULFNLVS[V
EPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[VOFCPPEOFEďMFEPOFEďMF

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, cca 30 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná
penze (obědy v balíčku), WiFi zdarma, praní jednou týdně v ceně

5 960

910

"QBSUNÈO(SPWF*TMBOE, cca 30 minut chůze od školy, 4 - 5 ložnic, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, sdílená kuchyně, bez stravování, WiFi zdarma, prodejna potravin a sportovní centrum v areálu, ložní prádlo poskytováno, ručníky s
sebou, praní v objektu za cca 4 EUR

4 660

780

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Shannon - Praha (s přestupem v Dublinu) nebo Praha - Dublin - Praha.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[MFUJÝUď v Shannonu stojí 1 170 Kč, odvoz zpět je individuální.
"VUPCVTPWÈEPQSBWB[%VCMJOV zpáteční jízdenka z letiště Dublin do Limericku stojí 1 010 Kč (pří
koupi on-line předem), cesta trvá 2,5 hodiny. Jízdenka koupená na místě stojí 21 EUR jedna cesta.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 780 Kč, ubytovací poplatek je 520 Kč.
2. Příplatek na všechny kurzy od 26.6. do 25.8.2023 je 520 Kč týdně.

---

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Portugalština.............................................. 43%
2. Španělština................................................ 22%
3. Italština ...................................................
8%
4. Thajština.....................................................
5%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................ 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

*STLP

$PSL OFKQīÈUFMÝUďKÝÓJSTLÏNďTUP ÝQJčLPWÈÝLPMB NBYTUVEFOUĜWFUīÓEď
MFLDFNJOVU čMFO&"26"-4B*"-$ UâEOZLVS[VPE,č

Cork

ÀLPMB"$&5$PSL

Cork

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 2.1. - 6.1., 6.2., 17.3., 7.4., 10.4.,
1.5., 5.6., 7.8., 30.10., 22.12.2023 - 31.12.2023.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.45; 11.00 - 12.55 hod.;
odpolední výuka 14.10 - 16.00 hod. probíhá v úterý,
ve středu a ve čtvrtek.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

101*4À,0-:

Studenti před školou, Opera House, ulice v Corku a most Rory Gallagher
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

4UBOEBSE

20

55 minut

1 týden +

14, obvykle 8

3-9

*OUFOTJWF

26

55 minut

1 týden +

14, obvykle 8

3-9

1õ&)-&%,63;ù

Jaz. úroveň

101*4,63;ù
4UBOEBSE

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně. Budete mít čas i na poznávání Corku.

*OUFOTJWF

má 26 lekcí obecné angličtiny týdně, odpolední lekce jsou konverzační.

$&/¶,,63;ù










4UBOEBSE

,VS[UâEOZ



18 840



37 300



EBMÝÓUâEFO
6 150

*OUFOTJWF



22 480



44 760



7 380

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát, odvoz z letiště či nádraží v Corku do rodiny (platí pro přílet od 9.00 - 22.30 hod.)
a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLKF;%"3."6CZUPWÈOÓKFPE4PEP4POFCPPE/FEP/F

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, max. 40 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj, polopenze, plná penze
o víkendu, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně v ceně

6 220

1 040

 3F[JEFODF 6OJWFSTJUZ 1MBDF, od 18 let,, 20 min. chůze od školy,
jednolůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna, sdílená kuchyně, obývák s TV,
WiFi zdarma, ručníky s sebou, pračka v objektu. 1PV[FPEEP

5 180

1 040

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Dublin nebo- Cork (s jedním přestupem)- Praha za nejnižší dostupnou cenu. /ÈWB[OÈEPQSBWBZajistíme Vám autobusovou jízdenku letiště Dublin - Cork - letiště Dublin za 880 Kč. Autobus jezdí každou hodinu. 0EWP[[MFUJÝUďčJOÈESBäÓv Corku po příletu poskytují hostitelské rodiny zdarma mezi 9.00 - 22.30 hod., odvoz zpět na letiště individuální. Odvoz do rezidence stojí 1 550 Kč.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 60 EUR, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
2. Ubytovací poplatek účtovaný školou je 65 EUR, QSPLMJFOUZ*/5"$5V[EBSNB
3. Učební materiály stojí 1 300 Kč. Speciální dieta v rodině stojí 1 300 Kč týdně.
4. Sezónní příplatek za ubytování v rodině od 20.5. do 1.10.2023 je 1 290 Kč týdně.

---

"$&5$PSLnabízí kurzy angličtiny v Corku od roku
1975. Škola má pestrou paletu kurzů a kvalitní mezinárodní mix studentů. Je členem asociací MEI/
RELSA, IALC a FIYTO. "$&5KFQSWOÓJSTLÈÝLPMB LUFSÈ[ÓTLBMBDFSUJmLBDJ*40 a navíc je
i členem prestižní asociace EAQUALS, která sdružuje školy s vysokou kvalitou výuky.
Škola sídlí v klidné ulici, ve dvou elegantních budovách blízko centra. ACET má 24 moderně
vybavených tříd, internet zdarma (10 počítačů), obě
budovy mají WiFi zdarma. Škola má také kavárnu,
zahradu, místnost ke sledování videa a studovnu
vybavenou studijními materiály (pro všechny úrovně)
a poslechovými stanicemi.
ACET je skvěle vybavená škola angličtiny v Corku
a nabízí podle INTACTu špičkovou kvalitu výuky
na jihu Irska.
Cork je druhé největší irské město, leží 250 km jihozápadně od Dublinu a má 160 000 obyvatel.
Cork má mezinárodní letiště a je ideálním východiskem k výletům po krásném jihozápadu Irska. Můžete se věnovat golfu, jízdě na koni, plachtění, rybaření. Cork je považován za hlavní kulturní město Irska. Má vlastní operu, dvě katedrály a řadu galerií.
Agentura Condé Nast v roce 2018 ohodnotila Cork
jako třetí nejpřátelštější město na světě.

7Å-&5:"",5*7*5:
ACET organizuje pro své studenty návštěvy místních památek, sportovní akce, půldenní a celodenní sobotní výlety do blízkého okolí. Výlety se platí
zvlášť, místní akce jsou obvykle zdarma. U studentů
ACET jsou oblíbené diskotéky, kuželky, chrtí dostihy,
irské tance, návštěvy typických irských hospůdek,
výlet do palírny whisky Jameson Experience v blízkém Midletonu, pozorování velryb, večery s karaoke, výlety do krásné přírody hrabství Kerry. Cork
má kvalitní restaurace, kde si můžete dopřát čerstvé mořské ryby a mořské plody.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Španělština..................................................... 15%
2. Italština........................................................... 15%
3. Portugalština.................................................. 12%
4. Japonština..................................................... 10%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................... 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

*STLP

#SBZ QPIPEPWÏMFUPWJTLPCMÓ[LP%VCMJOV LWBMJUOÓÝLPMB SPEJOZBBQBSUNÈOZ 
MFLDFNJOVU UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜLVS[VPE,č

#SBZ

ÀLPMB"5$#SBZ

Bray

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
/FWZVčVKFTF 2.1., 6.2., 17.3., 10.4., 1.5., 5.6.,
7.8., 30.10., 25.12.2023 - 7.1.2024.
7âVLBQSPCÓIÈ
General: 9.00 - 11.00; 11.30 - 13.30 hod.
Intensive:9.00 - 11.00; 11.30 - 13.30 hod., v úterý
a ve čtvrtek 14.15 - 17.15 hod.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

101*4À,0-:

Pobřeží v Dublinu, výuka a studenti ve volném čase
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

(FOFSBM

20

60 minut

1 týden +

15 nejvíce

2-9

*OUFOTJWF

26

60 minut

1 týden +

15 nejvíce

2-9

1õ&)-&%,63;ù

Jaz. úroveň

101*4,63;ù
(FOFSBM

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

*OUFOTJWF

má 26 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

4UVEFOUJWFWďLVBäMFUNPIPVWPCEPCÓ[ÈīÓBäLWďUFOTUVEPWBUNBYUâEOZ

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ





4





(FOFSBM



20 840



38 380



EBMÝÓUâEFO
5 410

*OUFOTJWF



27 540



51 670



7 630

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLÞčUPWBOâÝLPMPVKF,č6CZUPWÈOÓKFPETPCPUZQīFE
DFOBUâEOď
[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[VOFCPPEOFEďMFEPOFEďMF

OPDOBWÓD

3PEJOB, do 50 min. chůze od školy, WiFi zdarma, praní jednou týdně
jednolůžkový pokoj, polopenze,sdílená koupelna

6 730

1 040

"QBSUNÈOZ"5$, od 18 let, hned vedle školy, sdílená koupelna a kuchyňka, 2 - 3ložnicový apartmán s obývákem, televizí a DVD, bez stravy, WiFi zdarma, pračka, ručníky s sebou, vratný depozit 50 EUR
dvoulůžkový pokoj, bez stravy

6 350

1 170

jednolůžkový pokoj, bez stravy

7 770

1 170

4UVEFOUTLÈSF[JEFODF, od 18 let, 700 metrů od školy, u pobřeží, sdílená kuchyně, vlastní koupelna, 2 obývací
pokoje s televizí a DVD, bez stravy, WiFi zdarma, pračka, vratný depozit 50 EUR
dvoulůžkový pokoj, pouze pro klienty cestující společně, cena za osobu

6 350

1 170

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna a kuchyňka, bez stravy

7 770

1 170

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Dublin - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPVz letiště v Dublinu do ubytování stojí 3 110 Kč, odvoz zpět stojí stejně.
Do Bray se snadno dostanete z dublinského letiště přímým autobusem za cca 15 EUR.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 1 190 Kč, ubytovací poplatek účt. školou je 1 190 Kč.
2. Příplatek za speciální dietu v rodině je 780 Kč týdně.
3. Učební materiály a e-learningový program ke kurzům stojí 1 940 Kč.

---

"5$#SBZ nabízí kurzy angličtiny v Bray od r. 1964
a má skvělou pověst. Je členem asociací RELSA,
ACELS a Quality English. Škola nabízí vysokou kvalitu za velmi dobrou cenu.
ATC sídlí v Bray, letovisku s krásnou pláží, 20 km
od centra Dublinu. Škola má vynikající učitele, 23
moderních tříd, počítačovou učebnu s 25 počítači a
WiFi zdarma v celé budově školy. Můžete využívat
novou knihovnu (denně od 14.00 - 17.00 hod.),
kde jsou přítomni i lektoři, relaxační místnost a
kantýnu (lednička, mikrovlnka, topinkovač, kávovar
a filtrovaná voda zdarma). Hostitelské rodiny bydlí
do 50 minut chůze od školy, studentská rezidence
je 700 metrů od školy a apartmány vedle školy.
Relaxovat můžete na zahradě školy nebo v patiu.
Pokročilí studenti mají možnost zdarma navštěvovat
jednou týdně 60minutový seminář zaměřený na
obchodní angličtinu.
#SBZ je malé pohodové letovisko jižně od Dublinu.
Většina návštěvníků má pocit, že Bray je předměstí
Dublinu, protože do centra Dublinu se dostanete za
35 minut DARTem (dublinská rychlodráha). Bray má
32 600 obyvatel a je známé pobřežní promenádou
zakončenou útesem Bray Head. Mezi památky patří
zejména budova starého soudu, bývalá radnice,
přístav nebo filmové ateliéry Ardmore Studios, kde
se natáčel film Statečné srdce s Melem Gibsonem.
Studujete v malém letovisku a Dublin máte na dosah.

7Å-&5:"",5*7*5:
ATC Bray organizuje pro studenty odpolední
a večerní aktivity. Můžete navštívit centrum Dublinu,
National Gallery of Ireland, Guiness Storehouse
nebo se podívat na Bray Head. Večer je na programu bowling, promítání filmů nebo návštěva
irské hospůdky. Aktivity jsou za drobný poplatek.
O víkendu nabízí ATC placené výlety do blízkého
či vzdálenějšího okolí.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Portugalština.............................................. 21%
2. Španělština................................................ 17%
3. Italština....................................................... 15%
4. Francouzština............................................
6%
5. Turečtina ....................................................
6%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................ 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

*STLP

(BMXBZ   TUVEFOUĜ WF UīÓEď  [LVÝFCOÓ DFOUSVN QSP '$&  $"&  UâEFOOÓ
LVS[ZT'$&B$"& UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜLVS[VPE,č

(BMXBZ

ÀLPMB#SJEHF.JMMT(BMXBZ-BOHVBHF$FOUSF

Galway

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy, okolí Galway a studentky před vchodem do školy
Počet lekcí týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

(FOFSBM

20

45 minut

2 týdny +

12, obvykle 8

3-9

*OUFOTJWF

30

45 minut

2 týdny +

12, obvykle 8

3-9

$BNCSJEHF'$&

20

45 minut

4 týdny

12, obvykle 6

5-9

$BNCSJEHF$"&

20

45 minut

4 týdny

12, obvykle 6

5-9

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù

/FWZVčVKFTF 2.1 - 6.1., 6.2., 17.3., 7.4., 10.4.,
1.5., 5.6., 7.8., 30.10., 18.12.2023 - 7.1.2024.
7âVLBQSPCÓIÈ General a Cambridge 20: 9.00
- 10.30; 10.45 - 12.15 hod.
Intensive: 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15 hod. a navíc Út, St a Čt 13.30 - 15.00; 15.15 - 16.15 hod.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Cambridge 20: FCE: 6.2. - 3.3., 8.5. - 2.6., 3.7.
- 27.7., 31.7. - 24.8., 13.11. - 8.12.2023 (zkouška
4.3., 3.6., 27.7., 24.8., 9.12.)
CAE: 13.2. - 10.3., 8.5. - 2.6., 3.7. - 28.7., 31.7.
- 25.8., 13.11. - 8.12.2023. (zkouška 11.3., 3.6.,
28.7., 25.8., 9.12.2023).

(FOFSBM

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině max. 12 studentů, obvykle 8.

*OUFOTJWF

má 30 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině max. 12 studentů, obvykle 8.

101*4À,0-:

$BNCSJEHF'$& 
$"&

má 20 lekcí týdně ve skupině max. 12 studentů, připraví Vás na složení
zkoušky FCE nebo CAE. Začátky viz rubrika Začátky kurzů.

#SJEHF.JMMT(BMXBZ-BOHVBHF$FOUSF založili
v roce 1987 vysokoškolští učitelé, jde o školu rodinného typu s vysokým akademickým standardem.
Bridge Mills je zkušební centrum pro zkoušky FCE
a CAE, má akreditaci EAQUALS, Quality English.
Škola má studovnu, multimediální učebnu, WiFi
zdarma a jazykovou laboratoř.
Bridge Mills sídlí v památkově chráněné, renovované
budově starého mlýna z 16. století na řece Corrib v
centru Galway. V budově je kromě školy i restaurace
s výhledem na řeku.
(BMXBZ je živé, rušné studentské město na západním pobřeží Irska s 80 000 obyvateli. Každý týden
se v Galway koná nějaký festival. Galway má krásné historické centrum. ;(BMXBZTFTOBEOPEPTUBOFUFEPOÈSPEOÓIPQBSLV$POOFNBSBBISBCTUWÓ.BZP, romantické krajiny protkané jezery, poseté mohutnými útesy a rozlehlými vřesovišti. Navštivte také Aranské ostrovy se záhadnou pevností
Dun Aengus datovanou do let 800 - 400 př. n. l.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ



3



6



(FOFSBM



14 320



28 640



EBMÝÓUâEFO
4 670

*OUFOTJWF



20 980



41 770



6 220

$BNCSJEHF'$&

---

---



_

---

---

$BNCSJEHF$"&

---

---



---

---

---

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓ QPQMBUFL KF   ,č 6CZUPWÈOÓ KF PE TPCPUZ OFEďMF  QīFE
DFOBUâEOď
[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZ OFEďMF QPKFIPVLPOčFOÓ

OPDOBWÓD

3PEJOB, do 35 minut MHD od školy, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma
dvoulůžkový pokoj, polopenze (pouze pro klienty cestující společně)

5 180

910

jednolůžkový pokoj, polopenze

5 700

910

3PEJOB&YFDVUJWF, do 35 minut MHD od školy, vlastní koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma
dvoulůžkový pokoj, polopenze (pouze pro klienty cestující společně)

6 480

910

jednolůžkový pokoj, polopenze

7 250

910

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Dublin - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
%PQSBWB EP (BMXBZ Každou hodinu odjíždí z letiště v Dublinu autobus do Galway, cesta trvá
3 hodiny. Autobusová ízdenka Dublin letiště - Galway - Dublin letiště stojí 890 Kč. Do rodiny byste měli
přijet nejpozději ve 23.30 hod.

7Å-&5:"",5*7*5:
Bridge Mills nabízí studentům širokou paletu
aktivit pro volný čas. Každé pondělí mají studenti
možnost výběru z aktivit, které škola nabízí - výlety,
exkurze, plavba po řece, návštěvy kulturních památek a místních hospůdek, různé kvízy, divadelní
představení atd.

1õ¶1-"5,:

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 

1. Registrační poplatek účtovaný školou je 1 580 Kč, ubytovací poplatek účtovaný školou je 1 580 Kč.
2. Učební materiály ke kurzům General a Intensive stojí 1 420 Kč.
3. Speciální dieta v rodině stojí 780 Kč týdně.
4. Učební materiály ke kurzům Cambridge 20 stojí 2 590 Kč.
5. Zkušební poplatek za zkoušku FCE stojí 5 050 Kč, za zkoušku CAE 5 310 Kč.

1. Portugalština.................................................. 34%
2. Němčina........................................................ 21%
3. Španělština.................................................... 18%
4. Italština........................................................... 7%
èFÝUÓTUVEFOUJ.................................................... 

---

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

*STLP

%VCMJO DFOUSVN ÝQJčLPWÈÝLPMB [LVÝFCOÓDFOUSVNQSP[LPVÝLZ*&-54 8J'JWF
ÝLPMFJWSPEJOÈDI[EBSNB UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜPE,č

%VCMJODFOUSVN

ÀLPMB$&4%VCMJO

Dublin

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Studenti při výuce a The Temple Bar
Počet lekcí
týdně

1õ&)-&%,63;ù

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

4UBOEBSE

20

55 minut

2 týdny +

14, obvykle 12

3-9

*OUFOTJWF

26

55 minut

2 týdny +

14, obvykle 12

3-9

'VMM5JNF*&-54

20

55 minut

2 týdny +

14, obvykle 12

5-9

1BSU5JNF*&-54

20+6

55 minut

2 týdny +

14, obvykle 12

5-9

101*4,63;ù

/FWZVčVKFTF 2.1., 6.2., 17.3., 7.4., 10.4., 1.5.,
5.6., 7.8., 30.10., 25.12.2023 - 2.1.2024.
7âVLBQSPCÓIÈ
Standard a Full Time IELTS: Po - Pá 9.00 - 13.00 hod.
Intensive a Part Time IELTS: Po - Pá 9.00 - 13.00
hod.; Út - Čt 14.00 - 16.00 hod.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý. Zkouška IELTS je písemná i na počítači a termínově je několikrát do měsíce.

4UBOEBSE

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 14 studentů.

101*4À,0-:

*OUFOTJWF

má 26 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 14 studentů.

'VMM5JNF*&-54

má 20 lekcí zaměřených na zkoušku IELTS týdně ve skupině nejvíce 14 studentů.

1BSU5JNF*&-54

má 20 lekcí obecné angličtiny a 6 lekcí zaměřených na přípravu ke zkoušce
IELTS týdně ve skupině nejvíce 14 studentů. Zkouška IELTS je zpravidla v sobotu.

$&4%VCMJO vznikla roku 1979 a získala si skvělou
pověst. Je členem irských asociací MEI a FIYTO a
je členem prestižních asociací IALC a EAQUALS,
které sdružují školy s vysokou úrovní výuky.
$&4%VCMJOKFBLSFEJUPWBOâN[LVÝFCOÓNDFOU
SFNQSP[LPVÝLZ$BNCSJEHFB*&-54 Škola má
kvalitní mezinárodní mix studentů, WiFi je zdarma.
Přátelské hostitelské rodiny, kvalitní výuka a individuální péče zaručují, že se Vám nebude chtít
z Irska domů.
CES Dublin sídlí v centru města, nedaleko slavné
Trinity College, turistické čtvrti Temple Bar a Dublinského hradu. CES má celkem 24 tříd, klubovnu,
poslechové centrum a multimediální studovnu. Kousek od školy je informační středisko, všude kolem
jsou obchody a restaurace.
%VCMJO je moderní velkoměsto, má více obyvatel
než Praha. Věkový průměr obyvatel Dublinu je velmi nízký, město je plné mladých lidí. Mezi dominanty města patří katedrála Christ Church, Dublinský hrad a Trinity College - nejstarší irská univerzita. Nezapomeňte navštívit National Museum of Ireland, National Gallery of Ireland, Guinness Storehouse a palírny whiskey Jameson a Teeling a park
St. Stephen‘s Green nedaleko školy CES.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ



3







4UBOEBSE



16 360



31 420



EBMÝÓUâEFO
5 170

*OUFOTJWF



21 840



42 870



7 080

'VMM5JNF*&-54



16 360



31 420



5 170

1BSU5JNF*&-54



21 840



42 870



7 080

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFL &63 KF[EBSNB6CZUPWÈOÓWSPEJOďKFPE4PEP4P
DFOBUâEOď
OFCPPE/FEP/F6CZUPWÈOÓWBQBSUNÈOFDILPOčÓWTPCPUV OPDOBWÓDOFM[F

OPDOBWÓD

3PEJOB, od 19 let, 45 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj, polopenze, plná
penze o víkendu, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma.

6 600

960

3PEJOB, od 16 do 18 let, 30 - 40 minut MHD od školy, jednolůžkový až dvoulůžkový pokoj, polopenze, plná penze o víkendu, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma.
+FEOPMQPLPKOFOÓNPäOâQSPTUVEFOUZNMBEÝÓMFUWUFSNÓOV

6 600

960

"QBSUNÈOZ$SFTUmFME"VCVSO)PVTF, od 18 let, 25 min. MHD od školy, vratný
depozit 250 EUR, WiFi zdarma, check-in od 14.00 hod., jednolůžkový pokoj, bez stravy,
vlastní koupelna, sdílená kuchyně, praní za poplatek 6 EUR

7 120

nelze

3F[JEFODF-*7)FZEBZ, od 18 let, 15 min. chůze od školy, WiFi zdarma, jednolůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna, sdílená kuchyně, vratný depozit 100
EUR

8 970

1 290

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Dublin - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[MFUJÝUď v Dublinu stojí 2 200 Kč, odvoz zpět stojí stejně. Autobus do centra
města stojí cca 10 EUR, taxi cca 25 - 40 EUR. Pro apartmán Crestfield/Auburn House je odvoz povinný,.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.

Registrační poplatek účtovaný školou stojí 1 540 Kč, ubytovací poplatek (85 EUR) je zdarma!
Příplatek za ubytování v rodině od 19 let v termínu 28.5. - 17.9.2023 je 910 Kč týdně.
Učební materiály se platí ve škole, cca 45 EUR, zkušební poplatek za zkoušku IELTS stojí 5 540 Kč.
Příplatek za speciální dietu v hostitelské rodině je 910 Kč týdně.

---

7Å-&5:"",5*7*5:
CES Dublin organizuje návštěvy muzeí, galerií
a Dublinského hradu, plavbu po řece Liffey a různá
sportovní utkání. Ve všední večery organizuje návštěvy hospůdek, divadel, koňských a chrtích dostihů.
Víkendové výlety do okolí Dublinu se platí zvlášť
(10 - 50 EUR). Zaměstnanci CES Dublin Vám rádi
pomohou s naplánováním výletů.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština.......................................................... 23%
2. Turečtina....................................................... 21%
3. Japonština..................................................... 17%
4. Španělština................................................... 14%
5. Arabština....................................................... 7%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................... 7%

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

Irsko

tQSPEPTQďMÏPEMFU MFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

$PSL OFKQīÈUFMÝUďKÝÓJSTLÏNďTUP OFKWÓDFTUVEFOUĜWFUīÓEď NJOVUPWÏMFLDF
SPEJOZBSF[JEFODF UâEFOOÓLVS[ZT'$& $"& UâEOZLVS[VPE,č

Cork

ÀLPMB$PSL&OHMJTI$PMMFHF

Cork

Studenti před budovou školy a na výletě
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

(FOFSBM&OHMJTI

20

60 minut

1 týden +

12, obvykle 8

3-9

*OUFOTJWF&OHMJTI

20+6

60 minut

1 týden +

12, 10 odpol.

3-9

1õ&)-&%,63;ù

Jaz. úroveň

#VTJOFTT&OHMJTI

20

60 minut

1 týden +

10, obvykle 8

6-9

"DDFMFSBUFE$BNCSJEHF&YBN

20

60 minut

4 týdny

12, obvykle 10

6-9

101*4,63;ù
(FOFSBM&OHMJTI

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině max. 12 studentů.

*OUFOTJWF&OHMJTI

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině max. 12 studentů a 6 lekcí zaměřených na čtení, psaní, poslech a konverzaci ve skupině max. 10 studentů.

#VTJOFTT&OHMJTI

má 20 lekcí obchodní angličtiny týdně ve skupině max. 10 studentů od 20 let.

"DDFMFSBUFE
$BNCSJEHF&YBN

má 20 lekcí zaměřených na přípravu ke zkouškám FCE nebo CAE týdně ve
skupině max. 12 studentů, trvá 4 týdny a začíná v pevně stanovené termíny.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











EBMÝÓUâEFO



20 730



35 770



5 330

*OUFOTJWF&OHMJTI



25 630



45 450



6 960

#VTJOFTT&OHMJTI



20 730



40 980



6 830

---

---



---

---

---

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

(FOFSBM&OHMJTI

"DDFMFSBUFE$BNC&YBN

Cena v Kč zahrnuje výuku, přístup do CEC E-learning, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V
3PEJOB, do 20 minut jízdy MHD od školy, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma
jednolůžkový pokoj, polopenze, plná penze o víkendu, sdílená koupelna

6 220

1 040

jednolůžkový pokoj, polopenze, plná penze o víkendu, vlastní koupelna

7 510

1 040

"QBSUNÈO4FMG$BUFSJOH, od 18 let, cca 15 minut chůze od školy, bez stravy, sdílená kuchyně, 5 - 6 pokojů v
apartmánu, WiFi zdarma, praní za příplatek cca 10 EUR, povlečení poskytnuto, ručníky s sebou
jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, dostupné B

6 220

1 040

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, dostupné B

7 120

1 300

3F[JEFODF6OJWFSTJUZ"QBSUNFOUT, od 18 let, cca 30 minut chůze od školy, bez stravy, sdílená kuchyně,
4 - 6 pokojů v apartmánu, WiFi zdarma, praní za příplatek cca 10 EUR, povlečení poskytnuto, ručníky s sebou
jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, EPTUVQOÏ

5 570

1 040

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, EPTUVQOÏ

6 480

1 040

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Dublin - Praha nebo Praha - Cork - Praha (s přestupem) za nejnižší
dostupnou cenu.
/ÈWB[OÈEPQSBWBZajistíme Vám autobusovou jízdenku letiště Dublin - Cork - letiště Dublin za 880 Kč.
Autobus jezdí každou hodinu. Škola Vám jízdenku do Corku proplatí.
0EWP[[MFUJÝUďv Corku do hostitelské rodiny je zdarma. Odvoz do rezidence/apartmánu stojí 1 550 Kč.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.

Registrační poplatek účtovaný školou stojí 1 450 Kč, ubytovací poplatek 1 140 Kč.
Učební materiály stojí 1 680 Kč.
Příplatek za ubytování v rodině od 25.6. do 2.9.2023 je 1 030 Kč týdně. Dieta stojí 790 Kč týdně.
Poplatek za zkoušku FCE je 5 180 Kč, za zkoušku CAE je 5 440 Kč.

---

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 2.1., 6.2, 17.3., 10.4., 1.5., 5.6.,
7.8., 30.10., 18.12. - 31.12.2023.
Výuka probíhá: 8.40 - 10.40; 11.00 - 13.00 hod.;
odpolední výuka 14.00 - 16.00 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Accelerated Cambridge Exam FCE: 13.2. - 10.3.,
8.5. - 2.6., 3.7. - 26.7., 31.7. - 23.8. a 13.11. 8.12.2023.
Zkoušky FCE: 10.3., 3.6., 27.7., 24.8., 9.12.2023.
Accelerated Cambridge Exam CAE: 13.2. - 10.3.,
15.5. - 9.6., 3.7. - 27.7., 31.7. - 24.8., 13.11. 8.12.2023.
Zkoušky CAE: 11.3., 7.6., 28.7., 25.8. a 19.12.2023.

101*4À,0-:
$PSL&OHMJTI$PMMFHF má 3 renovované budovy
v centru města. Škola má celkem 30 tříd, počítačovou učebnu s 10 počítači, společenskou místnost,
studovnu, knihovnu a WiFi zdarma. Škola nabízí
studentům 2x týdně zdarma odpolední lekce gramatiky, výslovnosti nebo irských reálií. Také můžete využít Jobs Club, kde Vám poradí s Vaším CV a
připraví na pracovní pohovor.
Cork je druhé největší irské město, leží 250 km jižně
od Dublinu a má 160 000 obyvatel. Cork má mezinárodní letiště a je ideálním východiskem k výletům
po krásném jihovýchodě, který má nejvíce slunných
dnů v Irsku. Můžete se věnovat golfu, jízdě na koni,
plachtění, rybaření. Cork je považován za hlavní
kulturní město Irska. Má operu, dvě katedrály a řadu
galerií. Agentura Condé Nast v roce 2018 ohodnotila Cork jako třetí nejpřátelštější město na světě.

7Å-&5:"",5*7*5:
CEC organizuje pro své studenty návštěvy místních
památek, sportovní akce, půldenní a celodenní sobotní výlety do blízkého okolí. Výlety se platí zvlášť,
místní akce jsou obvykle zdarma. Můžete se těšit na
procházku městem, návštěvy galerií a muzeí. Večer
navštívíte bowling, tradiční irské puby či kino. Celodenní výlety Vás zavedou do národního parku
Killarney, hrad Bunratty, útesy Moher, hrad Cashel
a městečka Mitchelstown. Placené aktivity a výlety
stojí cca 5 - 25 EUR.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Portugalština..............................................
2. Španělština................................................
3. Francouzština............................................
4. Italština.......................................................
èFÝUÓTUVEFOUJ ...............................................

18%
15%
13%
9%
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"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

*STLP

%VCMJO  LVS[Z BOHMJčUJOZ QSP TUVEFOUZ TUBSÝÓ  MFU  PCFDOÈ B PCDIPEOÓ
BOHMJčUJOB SPEJOZ SF[JEFODF UâEOZLVS[VPE,č UâEOZPE,č

%VCMJO

ÀLPMB&$ %VCMJO

Dublin

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy EC 30+ Dublin a studenti školy při aktivitách
Počet lekcí týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

(FOFSBM

20

45 minut

1 týden +

15 nejvíce, obvykle 10

3-9

*OUFOTJWF

30

45 minut

1 týden +

15 nejvíce, obvykle 10

3-9

20+10

45 minut

1 - 12 týdnů

15 nejvíce, obvykle 10

5-9

1õ&)-&%,63;ù

&OHMJTIGPS8PSL

101*4,63;ù

/FWZVčVKFTF 2.1., 6.2., 17.3., 10.4., 1.5., 5.6.,
7.8., 30.10., 25.12., 26.12.2023.
7âVLBQSPCÓIÈ General: 9.00 - 10.30; 10.45 12.15 hod. nebo 14.45 - 16.15 a 16.30 - 18.00
hod. Dopolední a odpolední výuka se každý den
střídá. Odpolední výuka u kurzu Intensive, English
for Work probíhá 13.00 - 14.30 hod.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

101*4À,0-:

(FOFSBM

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15, obvykle 10 studentů.

*OUFOTJWF

má 30 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15, obvykle 10 studentů.

&OHMJTIGPS8PSL má 20 lekcí obecné a 10 lekcí obchodní angličtiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



21 970



42 420



6 750

*OUFOTJWF



25 490



49 470



7 780

&OHMJTIGPS8PSL



25 490



49 470



---

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLKF,č6CZUPWÈOÓPETPCPUZQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V
5ZQVCZUPWÈOÓ

4F[ØOB"
DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

4F[ØOB#
DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB4UBOEBSE, do 60 minut jízdy MHD od školy, sdílená koupelna, WiFi a praní zdarma
jednolůžkový pokoj, snídaně

6 480

1 040

7 120

1 170

jednolůžkový pokoj, polopenze

6 860

1 170

7 640

1 300

3PEJOB$PNGPSU, do 60 minut jízdy MHD od školy, vlastní koupelna, WiFi a praní zdarma

7Å-&5:"",5*7*5:

jednolůžkový pokoj, snídaně

7 120

1 170

7 640

1 300

jednolůžkový pokoj, polopenze

7 640

1 300

8 030

1 420

3F[JEFODF$PNGPSU-*7%VCMJO, cca 30 minut MHD od
školy, vlastní koupelna, sdílená kuchyně, jednolůžkový pokoj, bez stravy, WiFi zdarma, praní za poplatek cca 6 EUR

9 580

1 550

10 230

1 680

4F[ØOB"BTF[ØOB#

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Dublin - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Dublin do ubytování stojí 3 110 Kč. Odvoz zpět stojí stejně.
Individuální taxi stojí cca 25 - 35 EUR za jednu cestu.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 1 090 Kč, ubytovací poplatek je 1 090 Kč.
2. Příplatek ke všem kurzům v délce od 1 do 11 týdnů v termínu 12.6. - 8.9.2023 je 580 Kč týdně.
3. Příplatek za speciální dietu je 1 170 Kč týdně. Učební materiály stojí 180 Kč týdně, max. 1 450 Kč.

---

Školy &VSPQFBO $FOUSF &$ jsou známé vysokou kvalitou výuky, zázemí i ubytování. Mají 28 let
tradice, učitelé jsou kvalifikovaní a zkušení. EC má
skvěle vybavené školy v Anglii, v Irsku, na Maltě,
v USA, v Kanadě a v Jihoafrické republice.
&$ %VCMJOvznikla roku 2017, sídlí na jižním
okraji centra, nedaleko parku St. Stephen Green.
Škola má 9 moderně zařízených tříd, WiFi zdarma,
knihovnu, učebnu pro samostudium, 15 počítačů. Je
jedinou školou v Dublinu, která se orientuje na klienty ve věku 30 let a více.
%VCMJO je hlavní a největší irské město. Má cca 1,3
milionu obyvatel, je to velmi živé, pohodové město.
Navštivte Dublinský hrad, pivovar Guinness, Trinity College a pokud Vás baví literatura, můžete se
vydat po stopách Jamese Joyce, Jonathana Swifta,
Brama Stokera nebo Oscara Wildea. Dublin má
spoustu klubů, rušný noční život, galerie, nákupní
centra. Určitě se zde nebudete nudit!
EC 30+ Dublin nabízí svým studentům širokou škálu aktivit a výletů pro volný čas, které jsou zaměřeny pro tuto věkovou kategorii.
Klienti mohou zdarma navštěvovat workshopy, kde
se naučí jak napsat pracovní životopis, na procvičování výslovnosti a knižní klub. Mezi oblíbené aktivity patří návštěvy hospůdek s tradiční irskou hudbou,
prohlídka Dublinu a celodenní víkendové výlety.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Turečtina......................................................... 18%
2. Portugalština.................................................. 12%
3. Korejština....................................................... 10%
4. Thajština......................................................... 10%
5. Japonština...................................................... 8%
èFÝUÓTUVEFOUJ..................................................... 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

*STLP

(BMXBZ LSÈTOÏ[ÈQBEOÓ*STLP ÝQJčLPWÈÝLPMB UâEFOOÓMFUOÓLVS[ZTF[LPVÝLPV'$& $"& UâEOZLVS[VPCFDOÏ"+PE,č UâEOĜPE,č

(BMXBZ

ÀLPMB(BMXBZ$VMUVSBM*OTUJUVUF ($*
Galway

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy Galway Cultural Institute, výuka a studenti na výletě
Počet lekcí týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

*OUFOTJWF

20

45 minut

1 týden +

14 nejvíce

2-9

4VQFS*OUFOTJWF

30

45 minut

1 týden +

14 nejvíce

2-9

&YBN1SFQBSBUJPO 

30

45 minut

4 týdny

14 nejvíce

5-9

&YBN1SFQBSBUJPO

30

45 minut

6 týdnů

14 nejvíce

5-9

&YBN1SFQBSBUJPO

20

45 minut

12 týdnů

14 nejvíce

5-9

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině max. 12 (14) studentů.

4VQFS*OUFOTJWF

má 30 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině max. 12 (14) studentů.

&YBN1SFQBSBUJPO 

má 30 lekcí přípravy na zkoušky FCE, CAE týdně ve třídě 14 studentů a 4 lekce
samostudia týdně. Kurz trvá 4 týdny, probíhá v létě.

&YBN1SFQSBUJPO

má 30 lekcí přípravy na zkoušky FCE, CAE týdně ve třídě 14 studentů, trvá 6
týdnů a probíhá 3 x ročně v přesných termínech.

&YBN1SFQBSBUJPO

má 20 lekcí přípravy na zkoušky FCE, CAE týdně ve třídě 14 studentů, trvá 12
týdnů a probíhá 2 x ročně v přesných termínech.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











*OUFOTJWF



17 710



34 990



EBMÝÓUâEFO
5 470

4VQFS*OUFOTJWF



22 480



44 520



7 050

&YBN1SFQBSBUJPO 

---

---



---

---

---

&YBN1SFQBSBUJPO

---

---

---



---

---

&YBN1SFQBSBUJPO

---

---

---

---



---

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPETPCPUZ OFEďMF EPTPCPUZ OFEďMF WSPEJOÈDIBPETPCPUZEPTPCPUZWBQBSUNÈOFDI
4F[ØOB"
DFOBUâEOď

4F[ØOB#

OPDOBWÓD

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, cca 60 min. chůze nebo 40 min. MHD od školy, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma, sdílená koupelna
jednolůžkový pokoj, polopenze

6 420

1 300

7 200

1 300

3PEJOB&YFDVUJWF, cca 60 min. chůze nebo 40 min. MHD, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma, vlastní koupelna
jednolůžkový pokoj, polopenze

8 030

1 300

8 810

1 300

"QBSUNÈO, 15 min. busem od školy, WiFi zdarma, pračka v objektu, společná kuchyň, obývák, bez stravy,
vratný depozit 150 EUR. Noc navíc nelze.
jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna

6 730

---

7 900

---

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna

7 510

---

8 680

---

4F[ØOB"KFBTF[ØOB#KF

101*4À,0-:

Kurzy angličtiny v Galway nabízí škola (BMXBZ$VMUVSBM*OTUJUVUF ($* od r. 1989, má certifikaci ISO
9001, je členem asociací MEI a IALC. GCI má pestrou
paletu kurzů, kvalitní mix studentů, výborné učitele
a přátelské rodiny. Škola je akreditovaným centrem
pro zkoušky typu Cambridge!
GCI sídlí v Galway, v rezidenční čtvrti Salthill,
kousek od moře, má 16 tříd, studovnu, knihovnu,
kavárnu s terasou, parkoviště, WiFi zdarma.
(BMXBZ je živé, rušné studentské město na západním pobřeží Irska s 80 000 obyvateli. Každý
týden se tu koná nějaký festival. Galway má 3 kina,
v červenci zde probíhá Galway Film Fleadh, největší
filmový irský festival. Rekreační centrum Leisureland
má 25 metrový krytý bazén a fitness.
Z Galway se snadno dostanete do národního parku
Connemara a hrabství Mayo, romantické krajiny
protkané jezery, s mohutnými útesy a rozlehlými
vřesovišti. Navštivte Aranské ostrovy se záhadnou
pevností Dun Aengus datovanou 800 - 400 př. n. l.

7Å-&5:"",5*7*5:

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Dublin - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
%PQSBWB[MFUJÝUďW%VCMJOVEP(BMXBZ každou hodinu odjíždí z letiště v Dublinu autobus do Galway,
cesta trvá cca 3 hod. Jízdenka letiště Dublin - Galway - letiště Dublin stojí 830 Kč.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.
5.

/FWZVčVKFTF 2.1., 6.2., 17.3., 10.4., 1.5., 5.6.,
7.8., 30.10., 18.12.2023 - 2.1.2024.
7âVLBQSPCÓIÈZimní rozvrh: 9.00 - 10.30; 11.00
- 12.30; 13.30 - 15.00 hod.
Letní dop. rozvrh: 8.30 - 10.00;10.30 - 12.00 hod.
Letní odp. rozvrh: 14.45 - 16.15; 16.30 - 18.00 hod.
Konkrétní rozvrh dostanete první den kurzu.
Dopolední a odpolední výuka se pravidelně střídá!
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Exam Preparation 30+4, 4 týdny:
FCE, CAE: 3.7. - 28.7.2023, 31.7. - 25.8.2023,
zkoušky FCE se konají 28.7. a 25.8., zkoušky CAE
se konají 27.7. a 24.8.2023
Exam Preparation 30, 6 týdnů:
FCE: 23.1. - 3.3., 24.4. - 2.6., 31.10. - 8.12.2023,
zkoušky FCE se konají 4.3., 3.6., 9.12.2023.
CAE: 30.1. - 10.3., 24.4. - 2.6., 31.10. - 8.12.2023,
zkoušky CAE se konají 11.3., 3.6., 9.12.2023.
Exam Preparation 20, 12 týdnů:
FCE: 13.3. - 2.6., 18.9. - 8.12.2023, zkoušky FCE
se konají 3.6. a 9.12.2023.
CAE: 13.3. - 2.6., 18.9. - 8.12.2023, zkouškyCAE
se konají 3.6. a 9.12.2023.

Registrační poplatek účtovaný školou stojí 970 Kč, , ubytovací poplatek (75 EUR) je zdarma.
Příplatek za ubytování v docházkové vzdálenosti od školy (cca 25 min.) je 1 040 Kč týdně.
Příplatek ke kurzům Intensive a Super Intensive od 5.6. - 15.9.2023 je 650 Kč týdně.
Příplatek za speciální dietu v rodině je 1 040 Kč týdně, Zkouška FCE i CAE stojí 5 050 Kč.
Učební materiály ke kurzům Intensive stojí 1 940 Kč, ke kurzu Exam Preparation stojí 2 980 Kč.

---

Galway Cultural Institute organizuje řadu aktivit:
návštěvy kin, divadel, tradičních hospůdek s irskou
lidovou hudbou a tancem. Místní akce jsou obvykle
zdarma, výlety mimo Galway se platí zvlášť.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 

1. Němčina....................................................
2. Francouzština............................................
3. Portugalština..............................................
4. Španělština................................................
èFÝUÓTUVEFOUJ ...............................................

18%
18%
17%
15%
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%VCMJO DFOUSVN ÝLPMBTEMPVIPVUSBEJDÓ MFUOÓUâEFOOÓLVS[ZT'$& $"& SPEJOZ
BSF[JEFODFCMÓ[LPÝLPMZ UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜPE,č

%VCMJODFOUSVN

ÀLPMB)PSOFS4DIPPMPG&OHMJTI
Dublin

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy a The Temple Bar

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

20

50 minut

1 týden +

14, obvykle 10

3-9

4UBOEBSE 'MVFODZ

20+6

50 minut

1 týden +

14, obvykle 10

3-9

4UBOEBSE #VTJOFTT

20+6

50 minut

1 - 23 týdnů

14, obvykle 10

5-9

$BNCSJEHF1SFQBSBUJPO

20+6

50 minut

4, 8, 12 týdnů

14, obvykle 10

6-9

4FNJ*OUFOTJWF

20+2

50 minut

1 týden +

14, obvykle 10, 1

3-9

4UBOEBSE

101*4,63;ù
4UBOEBSE

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 14 studentů.

4UBOEBSE
'MVFODZ

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 14 studentů a 6 lekcí
týdně konverzace a poslechu ve třídě nejvíce 14 studentů.

4UBOEBSE
#VTJOFTT

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 14 studentů a 6 lekcí
obchodní angličtiny týdně ve třídě nejvíce 14 studentů.

$BNCSJEHF
1SFQBSBUJPO

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 14 studentů a 6 lekcí
přípravy na složení zkoušky FCE nebo CAE týdně ve třídě nejvíce 14 studentů.

4FNJ*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 14 studentů a 2 individuální lekce týdně.

$&/¶,,63;ù










EBMÝÓUâEFO

4UBOEBSE

,VS[UâEOZ



18 370



46 740



5 290

4UBOEBSE 'MVFODZ



22 750



58 680



6 840

4UBOEBSE #VTJOFTT



22 750



58 680



6 840

$BNCSJEHF1SFQ
4FNJ*OUFOTJWF



--



60 960



--



29 150



76 690



9 580

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLÞčUPWBOâÝLPMPVKF,č
6CZUPWÈOÓKFPETPCPUZ OFEďMF EPTPCPUZ OFEďMF 

3PEJOB, 40 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma.
jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze, plná penze o víkendu

6 090

910

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, polopenze, plná penze o víkendu

7 510

910

3F[JEFODF)PSOFS$JUZ, 5 minut chůze od školy, 1lůžkový pokoj, bez stravy,
vlastní koupelna, sdíl. kuchyně, WiFi zdarma, praní 6 EUR, ručníky vlastní, vratný
depozit 300 EUR, poplatek za služby 10 EUR týdně

8 290

1 190

3F[JEFODF)FZEBZ$JUZ, cca 25 minut chůze od školy, 1lůžkový pokoj, bez stravy, vlastní

7 990

koupelna, sdíl. kuchyně, WiFi zdarma, praní 6 EUR , vratný depozit 300 EUR, povlečení 55 EUR

1 170

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Dublin - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[MFUJÝUď v Dublinu stojí 2 590 Kč. Autobus do centra města stojí cca 10
EUR, taxi cca 35 - 50 EUR.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.
5.

Registrační poplatek účtovaný školou je 1 850 Kč. Učební materiály stojí 1 170 Kč.
Ubytovací poplatek účtovaný školou je 1 850 Kč.
Příplatek ke kurzům v období 5.6. - 29.9.2023 je 900 Kč týdně.
Příplatek za ubytování v rodině v termínu od 3.6. do 30.9.2023 je 390 Kč týdně.
Zkušební poplatek za zkoušku FCE, CAE stojí 5 830 Kč.

---

/FWZVčVKFTF 2.1. - 6.1., 6.2., 17.3., 7.4., 10.4.,
1.5., 5.6., 7.8., 30.10., 18.12.2023 - 5.1.2024.
7âVLBQSPCÓIÈ
Standard: Po - Pá 9.30 - 13.10 hod.
S.+Fluency, S.+Business, Cambridge P.: Po - Pá
9.30 - 13.10 hod.; 2x 14.00 - 16.45 hod.
Semi Intensive: Po - Pá 9.30 - 13.10 hod.; Pá:14.00
- 15.40 hod.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Cambridge: 4 týdny FCE: 22.5., 3.7., 31.7.2023
(Zk. 17.6., 27.7., 24.8.); 4 týdny CAE: 22.5., 3.7.,
31.7.2023 (Zk.17.6., 28.7., 25.8.)
8 týdnů FCE, CAE: 16.1., 20.3.2023 (Zk.
10.3.,11.3., 11.5., 13.5.)
12 týdnů FCE, CAE: 18.9.2023 (Zk.9.12.)

101*4À,0-:

)PSOFS4DIPPMPG&OHMJTI vznikla v r. 1993 a získala si skvělou pověst. Je členem irských asociací
MEI a FIYTO a je členem prestižních asociací IALC
a EAQUALS, které sdružují školy s vysokou úrovní
výuky. Horner School KFBLSFEJUPWBOâN[LVÝFC
OÓNDFOUSFNQSP[LPVÝLZ$BNCSJEHF Škola má
kvalitní mezinárodní mix studentů, WiFi je zdarma.
Přátelské hostitelské rodiny, rezidence v docházkové vzdálenosti od školy, kvalitní výuka a individuální péče zaručují, že se Vám nebude chtít
z Irska domů.
Škola sídlí v centru města, necelý kilometr od parku
St. Stephens Green, Trinity College a Národního
muzea. Škola má celkem 17 tříd, knihovnu, kavárnu,
zahradu, všude kolem jsou obchody a restaurace.
%VCMJO je moderní velkoměsto, má více obyvatel
než Praha. Věkový průměr obyvatel Dublinu je velmi
nízký, město je plné mladých lidí. Mezi dominanty
města patří katedrála Christ Church, Dublinský hrad
a Trinity College - nejstarší irská univerzita. Nezapomeňte navštívit National Museum of Ireland,
National Gallery of Ireland, Guinness Storehouse
a palírny whiskey Jameson a Teeling a park St.
Stephen‘s Green.

7Å-&5:"",5*7*5:

Horner School organizuje návštěvy muzeí, galerií
a Dublinského hradu, plavbu po řece Liffey a různá
sportovní utkání. Ve všední večery organizuje návštěvy hospůdek, divadel, koňských a chrtích dostihů.
Víkendové výlety do okolí Dublinu (Belfast, Giants
Causeway, Glendalough, Kilkenny City) se platí
zvlášť (7 - 40 EUR). Zaměstnanci školy Vám rádi
pomohou s naplánováním výletů.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Portugalština................................................
2. Italština.........................................................
3. Španělština..................................................
4. Němčina......................................................
5. Francouzština...............................................
èFÝUÓTUVEFOUJ..................................................

13%
11%
10%
10%
9%
%

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

Irsko

$FOUSVN%VCMJOV LWBMJUOÓÝLPMBQSPNPUJWPWBOÏ EPTQďMÏTUVEFOUZ OFKWÓDF
 TUVEFOUĜWFUīÓEď UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜLVS[VPE,č

%VCMJO

ÀLPMB5IF-JOHVBWJWB$FOUSF%VCMJO

Dublin

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Hrad v Dublinu, výuka, studenti v pubu a vchod do školy

Nevyučuje se: 2.1., 6.2., 7.4., 10.4., 1.5., 5.6.,
7.8., 30.10., 18.12.2023 - 1.1.2024.
Výuka probíhá: General 15: 9.00 - 12.15 hod.
General 15 PM: PO - ČT 13.00 - 17.00 hod.., General Communication: PO-PÁ 9.00 - 13.20, UT-ST
14:00 - 16:00 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

(FOFSBM

15

60 minut

1 týden +

12 nejvíce

3-9

101*4À,0-:

(FOFSBM1.

15

60 minut

1 týden +

15 odpol.

3-9

24

60 minut

1 - 11 týdnů

12 nejvíce, 15 odpol.

3-9

15+5

60 minut

1 - 7 týdnů

12 nejvíce, 1

3-9

5IF -JOHVBWJWB $FOUSF %VCMJO byla založena
roku 1977, má vynikající pověst a je vhodná pro
motivované studenty, kteří vyhledávají výuku v menších třídách. Linguaviva patří do prestižní asociace
Quality English. Škola je rodinný podnik.
Studenti mají k dispozici počítačovou učebnu
se 7 počítači s připojením k internetu, knihovnu, klubovnu (stolní tenis, stolní fotbal a hokej, kulečník),
multimediální laboratoř, místnost na promítání filmů,
letní zahradu, 12 tříd a WiFi zdarma.
Linguaviva sídlí v renovované, pečlivě udržované budově postavené v georgiánském stylu v centru
Dublinu, nedaleko St. Stephen‘s Green, což je hlavní
park v Dublinu.
Hostitelské rodiny bydlí nejdále 20 - 45 minut městskou dopravou od školy a ředitelka školy všechny
rodiny osobně zná.
%VCMJO leží na východním pobřeží Irska na řece Liffey. Dublin je moderní velkoměsto, důležité kulturní
a ekonomické centrum. Počtem obyvatel již Dublin
předstihl Prahu (má cca 1,4 milionu obyvatel), věkový průměr jeho obyvatel je velmi nízký, město je
plné mladých lidí. Dublin má proto spoustu klubů,
pubů a rušný noční život.

1õ&)-&%,63;ù

(FOFS$PNNVOJDBUJPO
$PNCJOBUJPO 

101*4,63;ù
(FOFSBM 1. má 15 lekcí obecné ang. týdně ve třídě nejvíce 12 studentů (15 odpol.).
$PNCJOBUJPO  kombinuje kurz General 15 s 5 individuálními lekcemi týdně.
(FOFSBM
$PNNVOJDBUJPO

má 24 lekcí obecné ang. týdně ve třídě nejvíce 12 studentů (15 odpol.).

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



19 220



35 770



5 540

(FOFSBM1.



13 940



26 110



3 810

(FOFSBM$PNNVOJDBUJPO



23 740



43 960

-

7 160

$PNCJOBUJPO 



35 430



67 910

-

---

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLKF[EBSNB6CZUPWÈOÓKFPE4PEP4POFCPPE/FEP/F

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, do 40 min. MHD od školy, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma, ručníky poskytnuty
jednolůžkový pokoj, polopenze, mimo termín PE EP

5 960

jednolůžkový pokoj, polopenze, v termínu PE EP

6 600

940

jednolůžkový pokoj, plná penze, mimo termín PE EP

6 480

920

jednolůžkový pokoj, plná penze, v termínu PE EP

7 120

1 020

 3F[JEFODF 7JWB od 18 let, 3 min. chůze, dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna, sdílená kuchyně, WiFi, pračka v objektu, ručníky s sebou, bez stravy

7 250

1 040

 3F[JEFODF 1PJOU od 18 let, 30 min. chůze, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, sdílená kuchyně, WiFi, pračka v objektu, ručníky s sebou, bez stravy

8 810

1 260

1FO[JPO-FFTPO#SJEHF)PVTF, celoročně, 2 minuty chůze od školy, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, WiFi zdarma, snídaně

25 920

3 700

850

%013"7"
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště v Dublinu po příletu stojí 2 070 Kč. Odvoz zpět stojí stejně. Odvozy pro
studenty mladší 18 let jsou povinné. Autobus z letiště Dublin do centra města stojí 9 EUR, taxi cca 45 - 60 EUR.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 80 EUR, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
2. Ubytovací poplatek účtovaný školou je 30 EUR, QSPLMJFOUZ*/5"$5V[EBSNB
3. Učební materiály stojí 1 170 Kč. Speciální dieta v rodině stojí 1 040 Kč týdně.

---

7Å-&5:"",5*7*5:
The Linguaviva Centre Dublin pořádá pro studenty různé společenské a kulturní akce. Můžete
navštívit například Dublinský hrad, Jameson Distillery, Guinness Storehouse, umělecké galerie atd.
Celodenní placené výlety míří do Glendalough
nebo na Kilkenny Castle. Ceny výletů a exkurzí se
pohybují od cca 4 do 65 EUR. Rozhodně se nebraňte posezení se spolužáky v tradiční irské hospůdce při živé irské hudbě, atmosféra zde Vás
určitě nadchne!

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Francouzština................................................ 20%
2. Španělština................................................... 16%
3. Italština.......................................................... 15%
4. Portugalština................................................. 14%
èFÝUÓTUVEFOUJ.................................................... 

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

Irsko

tQSPVčJUFMFPEMFU

$PSL OFKQīÈUFMÝUďKÝÓJSTLÏNďTUP LVS[ZBOHMJčUJOZQSPVčJUFMF LMJFOUĜWF
UīÓEď NJOVUPWÏMFLDF SPEJOZBSF[JEFODF UâEFOOÓLVS[Z[B,č

Cork

ÀLPMB$PSL&OHMJTI$PMMFHF

Cork

Studenti před budovou školy a město Cork
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

5FBDIFS3FGSFTIFS

20

60 minut

2 týdny

15 nejvíce

5-9

5FBDIFS3FGSFTIFS$-*-

20

60 minut

2 týdny

15 nejvíce

5-9

20

60 minut

2 týdny

15 nejvíce

5-9

1õ&)-&%,63;ù

5FBDIFS3FGSFTIFS5,5

101*4,63;ù
5FBDIFS3FGSFTIFS
5FBDIFS3FGSFTIFS
$-*5FBDIFS3FGSFTIFS5,5

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Nevyučuje se: 7.8.2023.
Výuka probíhá: 9.00 - 11.00; 11.20 - 13.20 hod.
Termíny:
kurz se zaměřuje na metodiku a plánování výuky, komunikaci se žáky, ale i na 3.7. - 14.7.2023
17.7. - 28.7.2023
zlepšení výslovnosti, slovní zásoby a poslechových dovedností klientů.
31.7. - 11.8.2023
kurz se zaměřuje na principy obsahově a jazykově integrovaného učení a zlepšení jazykových dovedností klientů.
101*4À,0-:

tento kurz připraví učitele ke složení zkoušky TKT (Teacher Knowledge Test) a $PSL&OHMJTI$PMMFHF má 3 renovované budovy
poskytne mu pevný metodologický základ.
v centru města. Škola má celkem 30 tříd, počítačovou učebnu s 10 počítači, společenskou místnost,
$&/¶,,63;ù
studovnu, knihovnu a WiFi zdarma. Škola nabízí stu,VS[ZUâEOZ
UâEOZ
dentům 2x týdně zdarma odpolední lekce gramati20 510
5FBDIFS3FGSFTIFS
ky, výslovnosti nebo irských reálií.
Cork je druhé největší irské město, leží 250 km
20 510
5FBDIFS3FGSFTIFS$-*jižně od Dublinu a má 160 000 obyvatel. Cork
20 510
5FBDIFS3FGSFTIFS5,5
má mezinárodní letiště a je ideálním východiskem
Cena v Kč zahrnuje výuku, přístup do CEC E-learning, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.
k výletům po krásném jihovýchodě, který má nejví$&/¶,6#:507«/¶
ce slunných dnů v Irsku. Můžete se věnovat golfu,
jízdě na koni, plachtění, rybaření. Cork je považo6CZUPWBDÓQPQMBUFLTUPKÓ,č6CZUPWÈOÓKFPE/FQīFE[BčÈULFNLVSván za hlavní kulturní město Irska. Má operu, dvě
DFOBUâEOď
OPDOBWÓD
[VEP/FQPVLPOčFOÓLVS[V
katedrály a řadu galerií. Agentura Condé Nast v
3PEJOB, do 20 minut jízdy MHD od školy, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma
roce 2018 ohodnotila Cork jako třetí nejpřátelštějjednolůžkový pokoj, polopenze, plná penze o víkendu, sdílená koupelna
7 250
1 300
ší město na světě.
jednolůžkový pokoj, polopenze, plná penze o víkendu, vlastní koupelna

8 550

1 300

3F[JEFODF6OJWFSTJUZ"QBSUNFOUT, cca 30 minut chůze od školy, bez stravy, sdílená kuchyně, 4 - 6 pokojů v
apartmánu, WiFi zdarma, praní za příplatek cca 10 EUR, povlečení poskytnuto, ručníky s sebou
jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna

5 570

%013"7"

1 040

7Å-&5:"",5*7*5:
CEC organizuje pro své studenty návštěvy místních
památek, sportovní akce, půldenní a celodenní sobotní výlety do blízkého okolí. Výlety se platí zvlášť,
místní akce jsou obvykle zdarma. Můžete se těšit na
procházku městem, návštěvy galerií a muzeí. Večer
navštívíte bowling, tradiční irské puby či kino. Celodenní výlety Vás zavedou do národního parku
Killarney, hrad Bunratty, útesy Moher, hrad Cashel
a městečka Mitchelstown. Placené aktivity a výlety
stojí cca 5 - 25 EUR.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Dublin - Praha nebo Praha - Cork - Praha (s přestupem) za nejnižší
dostupnou cenu.
/ÈWB[OÈEPQSBWBZajistíme Vám autobusovou jízdenku letiště Dublin - Cork - letiště Dublin za 880 Kč.
Autobus jezdí každou hodinu. Škola Vám jízdenku do Corku proplatí. 0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV
4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S :
[MFUJÝUďv Corku do hostitelské rodiny je zdarma. Odvoz do rezidence stojí 1 550 Kč.
Ve
škole Cork English College v Corku studova1õ¶1-"5,:
li
učitelé
převážně z Polska, Francie, Německa,
1. Registrační poplatek účtovaný školou stojí 1 450 Kč, ubytovací poplatek 1 440 Kč.
Španělska.
2. Učební materiály stojí 1 680 Kč.
3. Speciální dieta v rodině stojí 1 040 Kč týdně.

---

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPVčJUFMFPEMFU

*STLP

(BMXBZ  LSÈTOÏ [ÈQBEOÓ *STLP  LVS[Z QSP VčJUFMF  UFDIOPMPHJF  $-*-  JSTLÈ
LVMUVSB BLBEFNJDLÏEPWFEOPTUJ SPEJOZ BQBSUNÈO UâEOZ[B,č

(BMXBZ

ÀLPMB(BMXBZ$VMUVSBM*OTUJUVUF

Galway

Budova školy Galway Cultural Institute, výuka a studenti na výletě

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

30

45 minut

1- 2 týdny

12*nejvíce

5-9

(FOFSBM 5FDIOPMPHZ
(FOFSBM 6TJOH$VMUVSF

30

45 minut

1- 2 týdny

12*nejvíce

5-9

(FOFSBM $-*-

30

45 minut

1- 2 týdny

12*nejvíce

5-9

(FOFSBM "DBEFNJD4LJMMT

30

45 minut

2 týdny

14 nejvíce

5-9

0EKFWLVS[FDIOFKWÓDFTUVEFOUĜWFTLVQJOď

101*4,63;ù
(FOFSBM 5FDIOPMPHZ

je zaměřen na metodiku výuky, plánování výuky, komunikaci se žáky,
ale i na zapojení moderní techniky do výuky.

(FOFSBM 6TJOH$VMUVSF

je zaměřen na získání dovedností k začlenění kulturních prvků do výuky angličtiny. Získáte výhled do irské kultury - hudba, drama, tradice.

(FOFSBM $-*-

je určený učitelům odborných předmětů, kteří potřebují angličtinu.

(FOFSBM "DBEFNJD4LJMMT

je zaměřen na výuku akademických dovedností, především na rozvoj
písemných a ústních dovedností studentů.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ





(FOFSBM 5FDIOPMPHZ

12 310

23 330

(FOFSBM 6TJOH$VMUVSF

12 310

23 330

(FOFSBM $-*-

12 310

23 330

---

23 330

(FOFSBM "DBEFNJD4LJMMT

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPETPCPUZ OFEďMF EPTPCPUZ OFEďMF WSPEJOÈDIBPETPCPUZEPTPCPUZWBQBSUNÈOFDI
4F[ØOB"

4F[ØOB#

OPDOBWÓD

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, cca 60 min. chůze nebo 40 min. MHD od školy, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma, sdílená koupelna
jednolůžkový pokoj, polopenze

5 820

1 060

6 350

1 060

3PEJOB&YFDVUJWF, cca 60 min. chůze nebo 40 min. MHD, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma, vlastní koupelna
jednolůžkový pokoj, polopenze

7 410

1 060

7 940

1 060

"QBSUNÈO, 15 min. busem od školy, WiFi zdarma, pračka v objektu, společná kuchyň, obývák, bez stravy,
vratný depozit 150 EUR. Noc navíc nelze.
jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna

5 950

---

7 010

---

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna

6 610

---

7 670

---

4F[ØOB"KFBTF[ØOB#KF

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Dublin - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
%PQSBWB[MFUJÝUďW%VCMJOVEP(BMXBZ každou hodinu odjíždí z letiště v Dublinu autobus do Galway,
cesta trvá cca 3 hod. Zpáteční jízdenka stojí 840 Kč.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.

Registrační poplatek účtovaný školou je 75 EUR, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Ubytovací poplatek účtovaný školou je 75 EUR, QSPLMJFOUZ*/5"$5V[EBSNB
Příplatek za ubytování v docházkové vzdálenosti od školy (cca 25 min.) je 1 060 Kč týdně
Příplatek za speciální dietu v rodině je 1 060 Kč týdně.

---

/FWZVčVKFTF 2.1., 6.2., 17.3., 10.4., 1.5., 5.6.,
7.8., 30.10., 18.12.2023 - 2.1.2024.
7âVLBQSPCÓIÈZimní rozvrh: 9.00 - 10.30; 11.00
- 12.30; 13.30 -15.00 hod.
Letní dopolední rozvrh: 8.30 - 12.00 hod.
Letní odpolední rozvrh: 14.45 - 18.00 hod.
Rozvrh se může mírně lišit podle počtu studentů ve
škole. Konkrétní rozvrh dostanete první den kurzu.
Dopolední a odpolední výuka se pravidelně střídá!
;BčÈULZUâEFOOÓLVS[
General + Technology: 17.4.2023
General + Using Culture: 17.4.2023
General + CLIL: 31.10.2023
;BčÈULZUâEFOOÓLVS[
General + Technology: 11.4., 31.7.2023
General + Using Culture: 11.4.2023
General + CLIL: 10.7., 14.8.2023
General + Academic Skills 4.9.2023

101*4À,0-:

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku

DFOBUâEOď

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Kurzy angličtiny v Galway nabízí škola (BMXBZ$VM
UVSBM*OTUJUVUF ($* od r. 1989, má certifikaci ISO
9001, je členem asociací MEI a IALC. GCI má pestrou
paletu kurzů, kvalitní mix studentů, výborné učitele
a přátelské rodiny. Škola je akreditovaným centrem
pro zkoušky typu Cambridge!
Galway Cultural Institute je jedna z mála velkých irských škol mimo Dublin. Sídlí v rezidenční čtvrti Salthill, kousek od moře, má 16 tříd, studovnu, knihovnu, kavárnu s terasou, parkoviště, WiFi zdarma. Rekreační centrum Leisureland má 25 metrový krytý
bazén a fitness.
(BMXBZ je živé, rušné studentské město na západním pobřeží Irska s 80 000 obyvateli. Každý
týden se tu koná nějaký festival. Galway má 3 kina
a koná se zde Galway Film Fleadh, největší filmový
irský festival. Galway má krásné historické centrum.
Z Galway se snadno dostanete do národního parku
Connemara a hrabství Mayo, romantické krajiny
protkané jezery, s mohutnými útesy a rozlehlými vřesovišti. Navštivte také Aranské ostrovy se záhadnou
pevností Dun Aengus datovanou 800 - 400 př. n. l.

7Å-&5:"",5*7*5:

Galway Cultural Institute organizuje řadu aktivit:
návštěvy kin, divadel, tradičních hospůdek s irskou
lidovou hudbou a tancem. Místní akce jsou obvykle
zdarma, výlety mimo Galway se platí zvlášť.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
Ve škole studovali učitelé převážně z Polska,
Francie, Německa, Španělska.

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPVčJUFMFPEMFU

*STLP

%VCMJO LVS[ZBOHMJčUJOZQSPVčJUFMF ÝLPMBWBTPDJBDÓDI.&* ':*50B&"26"-4 
SPEJOZ SF[JEFODFBBQBSUNÈO UâEOZLVS[V[B,č

%VCMJO

ÀLPMB$&4%VCMJO

Dublin

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 7.4., 10.4., 1.5., 7.8.2023
Výuka probíhá: Po - Pá 9.00 - 13.00 hod.
Začátky: každé pondělí v termínech 3.4. 19.5.2023 a 26.6. - 29.9.2023.

101*4À,0-:

Studenti před budovou školy, ve třídě, odpolední setkání v klubu a Dublin Castle

1õ&)-&%,63;ù
5FBDIFS$PVSTF

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

20

55 minut

1 - 2 týdny

14, obvykle 12

5-9

101*4,63;ù
5FBDIFS$PVSTF

je zaměřen na metodiku výuky, plánování výuky, komunikaci se žáky, ale i na
zlepšení výslovnosti, slovní zásoby a poslechu.

$&/¶,,63;ù
,VS[ZUâEOZ
5FBDIFS$PVSTF

UâEFO

UâEOZ

9 640

19 280

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFL &63 QSPLMJFOUZ*/5"$5VKF[EBSNB
6CZUPWÈOÓWSPEJOďKFPE4PEP4POFCPPE/FEP/F6CZUPWÈOÓWBQBSUNÈOFDILPOčÓWTPCPUV OPDOBWÓDOFM[F

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, 45 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj, polopenze, plná penze o
víkendu, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma.

6 600

960

 "QBSUNÈOZ $SFTUGJFME"VCVSO )PVTF, 25 min. MHD od školy, vratný
depozit 250 EUR, WiFi zdarma, check-in od 14.00 hod., jednolůžkový pokoj, bez stravy,
vlastní koupelna, sdílená kuchyně, praní za poplatek 6 EUR

7 120

nelze

3F[JEFODF-*7)FZEBZ, 15 min. chůze od školy, WiFi zdarma, jednolůžkový
pokoj, bez stravy, vlastní koupelna, sdílená kuchyně, vratný depozit 100 EUR

8 970

1 290

$&4%VCMJO vznikla roku 1979 a získala si skvělou
pověst. Je členem irských asociací MEI a FIYTO a
je členem prestižních asociací IALC a EAQUALS,
které sdružují školy s vysokou úrovní výuky.
$&4%VCMJOKFBLSFEJUPWBOâN[LVÝFCOÓNDFOUSFNQSP[LPVÝLZ$BNCSJEHFB*&-54 Škola má
kvalitní mezinárodní mix studentů, WiFi je zdarma.
Přátelské hostitelské rodiny, kvalitní výuka a individuální péče zaručují, že se Vám nebude chtít
z Irska domů.
CES Dublin sídlí v centru města, nedaleko slavné
Trinity College, turistické čtvrti Temple Bar a Dublinského hradu. CES má celkem 24 tříd, klubovnu,
poslechové centrum a multimediální studovnu. Kousek od školy je informační středisko, všude kolem
jsou obchody a restaurace.
%VCMJO je moderní velkoměsto, má více obyvatel
než Praha. Věkový průměr obyvatel Dublinu je velmi nízký, město je plné mladých lidí. Mezi dominanty města patří katedrála Christ Church, Dublinský hrad a Trinity College - nejstarší irská univerzita. Nezapomeňte navštívit National Museum of Ireland, National Gallery of Ireland, Guinness Storehouse a palírny whiskey Jameson a Teeling a park
St. Stephen‘s Green nedaleko školy CES.

7Å-&5:"",5*7*5:

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Dublin - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[MFUJÝUď v Dublinu stojí 2 200 Kč, odvoz zpět stojí stejně. Autobus do centra
města stojí cca 10 EUR, taxi cca 25 - 40 EUR. Pro apartmán Crestfield/Auburn House je odvoz povinný,.

CES Dublin organizuje návštěvy muzeí, galerií
a Dublinského hradu, plavbu po řece Liffey a různá
sportovní utkání. Ve všední večery organizuje návštěvy hospůdek, divadel, koňských a chrtích dostihů.
Víkendové výlety do okolí Dublinu se platí zvlášť
(10 - 50 EUR). Zaměstnanci CES Dublin Vám rádi
pomohou s naplánováním výletů.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou stojí 1 540 Kč, ubytovací poplatek (85 EUR) pro klienty INTACTu je zdarma!
2. Příplatek za ubytování v rodině v termínu 28.5. - 17.9.2023 je 910 Kč týdně.
3. Učební materiály se platí ve škole, cca 45 EUR, zkušební poplatek za zkoušku IELTS stojí 5 540 Kč.
4. Příplatek za speciální dietu v hostitelské rodině je 910 Kč týdně.

---

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
Ve škole CES Dublin studovali učitelé převážně z Polska,
Francie, Německa, Španělska.

$FTUPWOÓBHFOUVSB*/5"$5TUVEJVNW[BISBOJčÓ TSP UFM FNBJMJOGP!JOUBDUD[ XXXJOUBDUD[

"OHMJčUJOB

tQSPVčJUFMFPEMFU

Irsko

%VCMJO LVS[ZBOHMJčUJOZQSPVčJUFMF LVS[ZJSTLÏLVMUVSZ ÝLPMBWBTPDJBDJ2VBMJUZ&OHMJTI IPTUJUFMTLÏSPEJOZ SF[JEFODF UâEOZLVS[V[B,č

%VCMJO

ÀLPMB5IF-JOHVBWJWB$FOUSF%VCMJO

Dublin

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 9.00 -13.00, 14.00 - 16.00 hod.
V pátek končí výuka ve 13.00 hod.
Termíny: Culture Course: 3.7. - 14.7.2023, 31.7.
- 11.8.2023, 9.10 - 20.10.2023
Teacher Course: 17.7. - 28.7.2023..

101*4À,0-:

Studenti před budovou školy, ve třídě, odpolední setkání v klubu a Dublin Castle
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

5FBDIFS$PVSTF

28

60 minut

1 - 2 týdny

18, obvykle 10

5-9

$VMUVSF$PVSTF

28

60 minut

1 - 2 týdny

18, obvykle 10

5-9

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
5FBDIFS$PVSTF

je zaměřen na metodiku výuky, plánování výuky, komunikaci se žáky, ale i na
zlepšení výslovnosti, slovní zásoby a poslechu.

$VMUVSF$PVSTF

je zaměřen na irské umění, historii, filozofii, zeměpis, sociální problémy, média
a komunikaci. Získáte výhled do irské kultury.

$&/¶,,63;ù
,VS[ZUâEOZ

UâEFO

UâEOZ

5FBDIFS$PVSTF

10 820

21 410

$VMUVSF$PVSTF

10 820

21 410

Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLKF[EBSNB6CZUPWÈOÓKFPE4PEP4POFCPPE/FEP/F

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, do 40 min. MHD od školy, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma, ručníky poskytnuty
jednolůžkový pokoj, polopenze, mimo termín PEEP

5 960

jednolůžkový pokoj, polopenze, v termínu PE EP

6 000

940

jednolůžkový pokoj, plná penze, mimo termín PE EP

6 480

920

jednolůžkový pokoj, plná penze, v termínu PE EP

7 120

1 020

 3F[JEFODF 7JWB, 3 min. chůze, dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna, sdílená kuchyně, WiFi, pračka v objektu, ručníky s sebou, bez stravy

7 250

1 040

 3F[JEFODF 1PJOU, 30 min. chůze, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, sdílená kuchyně, WiFi, pračka v objektu, ručníky s sebou, bez stravy

8 810

1 260

850

DOPRAVA:
0EWP[ PSHBOJ[PWBOâ ÝLPMPV z letiště v Dublinu po příletu stojí 2 070 Kč. Odvoz zpět stojí stejně. Autobus z letiště Dublin do centra Dublinu stojí zhruba 7 EUR, taxi cca 40 - 55 EUR.

The -JOHVBWJWB $FOUSF %VCMJO byla založena roku 1977, má vynikající pověst a je vhodná pro motivované studenty, kteří vyhledávají
výuku v menších třídách.
Linguaviva je jediná škola v centru Dublinu, která je
členem prestižní asociace Quality English.
Škola je rodinný podnik.
Studenti mají k dispozici počítačovou učebnu
se 7 počítači s připojením k internetu, knihovnu, klubovnu (stolní tenis, stolní fotbal a hokej, kulečník),
multimediální laboratoř, místnost na promítání filmů,
letní zahradu, 12 tříd a WiFi zdarma.
Linguaviva sídlí v renovované budově postavené
v georgiánském stylu v centru Dublinu, nedaleko
St. Stephen‘s Green, což je hlavní park v Dublinu.
Hostitelské rodiny školy Linguaviva bydlí nejdále 40
minut městskou dopravou od školy a ředitel školy
je osobně zná.
%VCMJO leží na východním pobřeží Irska na řece
Liffey. Dublin je moderní velkoměsto, důležité kulturní
a ekonomické centrum.
Počtem obyvatel již Dublin předstihl Prahu (má cca
1,4 milionu obyvatel), věkový průměr jeho obyvatel je velmi nízký, město je plné mladých lidí. Dublin
má proto spoustu klubů, pubů a rušný noční život.

7Å-&5:"",5*7*5:
The Linguaviva Centre Dublin pořádá pro své studenty různé společenské a kulturní akce.
Můžete navštívit například Dublinský hrad, Jameson
Distillery, Guinness Storehouse, umělecké galerie
atd. Celodenní placené výlety míří do Glendalough
nebo na Kilkenny Castle. Ceny výletů a exkurzí se
pohybují od cca 4 do 30 EUR.
Rozhodně se nebraňte posezení se spolužáky v tradiční irské hospůdce při živé irské hudbě, atmosféra zde Vás určitě nadchne!

1õ¶1-"5,:

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 

1. Registrační poplatek účtovaný školou je 80 EUR, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
2. Ubytovací poplatek účtovaný školou je 30 EUR, QSPLMJFOUZ*/5"$5V[EBSNB
3. Učební materiály stojí 1 170 Kč. Speciální dieta v rodině stojí 1 040 Kč týdně.

Ve škole The Linguaviva Language Centre
Dublin studovali učitelé převážně z Polska,
Francie, Německa, Španělska.

---

Přihláška

odešlete, prosím, na e-mail: objednavky@intact.cz
info@intact.cz

OSOBNÍ ÚDAJE (Příjmení a jméno vyplňte podle údajů v cestovním dokladu)
Příjmení
Datum narození

Jméno

Titul

Místo narození

Národnost

Pohlaví
St. příslušnost

Poštovní adresa včetně PSČ
Mobil

E-mail

Jméno, adresa a tel. nejbližšího příbuzného
Jste kuřák?

ano

ne Držíte dietu?

Trpíte alergií?

ano

ne Jestliže ano, jakou

ano

ne

Jestliže ano, jakou

Vaše znalost cizího jazyka (stupnice 1 - 10)
Stálý zákazník

ano

ne Jestliže ano, uveďte školu a rok

Dokumenty ke kurzu pošlete na tento e-mail nebo na tuto adresu
Souhlasím s poskytnutím svého telefonního čísla a emailové adresy škole

ano

POJIŠTĚNÍ UNIQA
Požadujete zdravotní a cestovní pojištění UNIQA - cena 42 Kč za den
Požadujete pojištění na storno - cena 85 Kč za den (pojištění UNIQA v ceně) - krytí do 64 000 Kč
Požadujete poj. na storno, poj. karantény - cena 111 Kč za den (pojištění UNIQA v ceně) - krytí do 64 000 Kč
Požadujete pojištění na storno - cena 127 Kč za den (pojištění UNIQA v ceně) - krytí do 130 000 Kč
Požadujete poj. na storno, poj. karantény - cena 153 Kč za den (pojištění UNIQA v ceně) - krytí do 130 000 Kč
ÚDAJE O KURZU
Název školy
Název kurzu
Začátek (obvykle pondělí)

Město

Země

Počet lekcí týdně

Jazyk

Konec (obvykle pátek)

ne
ano
ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne
ne

Počet týdnů

UBYTOVÁNÍ
Typ ubytování

Typ pokoje

Typ stravování

Začátek

Konec

Počet týdnů

SLUŽBY ZA PŘÍPLATKY A ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
(noci navíc, dřívější příjezd, pozdější odjezd, víza, vlastní koupelna aj.)
DOPRAVA
Zajistěte mi dopravu

ano

ne

Dopravu si zajistím sám

ano

ne

Datum odjezdu na kurz

Jestliže ano, tak

autobusovou

leteckou

Datum odjezdu z kurzu

Místo odletu nebo odjezdu
Požaduji odvoz: Při příjezdu

ano

ne

Při odjezdu

ano

Druh návazné dopravy

autobus

odvoz organizovaný školou

ne
jiný (uveďte)

PLATBA (vyplňujte, jestliže plátce kurzu není totožný s účastníkem)
Jméno/název plátce
Adresa včetně PSČ
Telefon

e-mail

IČ
Fakturu zašlete na e-mail

DIČ
účastníka kurzu

plátce

jiný e-mail (napiště jej níže)

Jiný email
Kde jste se o nás dozvěděli?

veletrh

tisk

rozhlas

internet

od známých

jiné:

Cestovní agentura INTACT - studium v zahraničí, s.r.o. nakládá s informacemi, které se týkají jejích zákazníků a které představují tzv. osobní údaje, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).

Vysvětlivky k vyplňování přihlášky

Uvádíme vysvětlivky
pouze k některým kolonkám

OSOBNÍ ÚDAJE
Příjmení a jméno. Vyplňte příjmení a jméno přesně podle údajů v cestovním dokladu, na který vycestujete (pas, občanský průkaz).
Poštovní adresa. Uveďte Vaši poštovní adresu k zasílání korespondence, na které se zdržujete.
Jméno, adresa a telefon nejbližšího příbuzného. Požadujeme pro případ, že by bylo nutné informovat Vaši rodinu o nečekaných problémech (například
zdravotních) během Vašeho pobytu v zahraničí.
Držíte dietu (Jakou?). Kromě zdravotní diety uveďte např. jste-li vegetarián, nejíte-li určité potraviny apod.; tyto údaje jsou důležité pro výběr hostitelské
rodiny. Většina škol poskytuje dietu za příplatek.
Vaše znalost cizího jazyka. Ohodnoťte svoje znalosti známkou od 1 do 10, přičemž 1 je praktická neznalost jazyka, známka 10 vyjadřuje znalost blížící
se rodilému mluvčímu (viz Jazyková úroveň studentů - www.intact.cz).
Stálý zákazník. Zaškrtněte ANO, pokud jste se zúčastnili Vy, nebo někdo z Vaší rodiny s INTACTem jazykového kurzu a zaslali nám jeho hodnocení, připište
název školy a rok, kdy jste kurz absolvovali. Stálý zákazník má nárok na slevu 2 % z ceny kurzovného.
Dokumenty ke kurzu zasíláme na e-mail klienta pokud je plnoletý, pokud je mladší 18 let, dokumentace se zasílá na e-mail rodičů či zákonných zástupců.
Poštou je dokumentace zasílána pouze v případě nutnosti doručení originálních dokumentů ze škol či víz nebo na vyžádání. Dokumentace je zasílána
nejpozději v týdnu před odjezdem na jazykový kurz.

POJIŠTĚNÍ UNIQA
Pojištění UNIQA není zahrnuto v ceně kurzu, stojí 42 Kč na den, zaškrtněte ANO nebo NE.
Pojistka pojišťovny UNIQA je komplexní zdravotní a cestovní pojištění s velmi vysokým krytím.
Zahrnuje například: pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb do 7 000 000 Kč, pojištění smrti následkem úrazu do 300 000 Kč, pojištění trvalých
následků úrazu do 600 000 Kč, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby do 5 000 000 Kč, pojištění zavazadel do 15 000 Kč.
Požaduji pojištění na storno. Pojištění storna není zahrnuto v ceně kurzu, je možné ho objednat za příplatek 85 nebo 127 Kč na den. V ceně tohoto
pojištění je i zdravotní a cestovní pojištění UNIQA. Nelze jej zajistit samostatně bez zdravotního a cestovního pojištění UNIQA. Pojišťovna poskytne
pojištěnému plnění do výše 80 % vzniklých nákladů spojených se zrušením účasti na zájezdu, maximálně do výše 64 000 Kč za 85 Kč na 1 den pobytu
nebo maximálně do výše plnění 130 000 Kč za 127 Kč na 1 den pobytu.
Storno musí být prokazatelně zasláno e-mailem nebo doporučeným dopisem nejpozději 24 hodin ode dne, kdy nastala neschopnost cestování.
Storno lze přiznat z důvodu smrti pojištěného, jeho manžela/manželky, druha/družky, dítěte nebo rodičů nebo akutního onemocnění jmenovaných osob,
z důvodu vloupání do bytu pojištěného nebo z důvodu živelné události v jeho bytě, v důsledku požáru nebo povodně.
Storno nelze přiznat z důvodu zhoršení nemoci, se kterou se pojištěný léčil před uzavřením pojistky, z pracovních důvodů nebo po nástupu klienta na kurz.

ÚDAJE O KURZU
Začátek a Konec kurzu je uveden v popisu každého kurzu. Kurzy obvykle začínají v pondělí a končí v pátek.

UBYTOVÁNÍ
Typ ubytování: rodina (Standard nebo Executive), apartmán apod., viz popis ubytování. U Montrealu uveďte, zda anglicky nebo francouzsky mluvící rodina.
Chcete-li kurz bez ubytování, rádi Vám vyhovíme.
Typ pokoje: jednolůžkový, dvoulůžkový, vícelůžkový, viz popis ubytování.
Typ stravování: uveďte, zda chcete pobyt se snídaní, polopenzí, plnou penzí nebo se budete stravovat sami - viz popis ubytování.
Začátek ubytování je datum příjezdu do rodiny, koleje, hotelu, hostelu nebo ubytovny. Ubytování obvykle začíná v neděli nebo v sobotu před začátkem kurzu, viz kolonka
“Ubytování” v popisu každého kurzu. Za dřívější příjezd se platí noc navíc. Pokud přijedete do dané země dříve, uveďte v rubrice Zvláštní požadavky “Dřívější příjezd”.
Konec ubytování je datum odjezdu z rodiny, koleje, hotelu, hostelu nebo ubytovny. Ubytování obvykle končí v sobotu nebo v neděli po ukončení kurzu, za pozdější
odjezd se platí noc navíc, viz kolonka Ubytování v popisu každého kurzu. Pokud zůstanete v dané zemi déle, uveďte v rubrice Zvláštní požadavky “Pozdější odjezd”.

SLUŽBY ZA PŘÍPLATKY A ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
Uveďte, prosím, jestliže chcete přiobjednat nějakou nabízenou službu, která není zahrnuta do ceny kurzu. Např.:
- Noci navíc, dřívější příjezd, pozdější odjezd (jestliže chcete v dané zemi zůstat déle než 1 den po ukončení kurzu) apod.
- Vlastní koupelna, ubytování typu Executive, WiFi v rodině - podle nabídky.
- Víza. USA a Kanada (studentské vízum), Austrálie, Rusko, Nový Zéland (pro pobyty nad 90 dní), Kuba, Čína.
- Cestovní registrace. Nový Zéland (NZeTA), Kanada (eTA), USA (ESTA).
- Program pro volný čas - výlety, potápění atd. dle nabídky školy.
- Typ rodiny - bezdětná, bez domácích zvířat, s malými dětmi apod.
Splnění požadavků ohledně rodiny nemůžeme zaručit, ale pokusíme se je splnit.

DOPRAVA
Zajistěte mi dopravu, zaškrtněte autobusovou nebo leteckou.
Dopravu si zajistím sám. Pokud si letenku nebo jízdenku zajišťujete sami, prosíme o výpis rezervace letenky nebo jízdenky z kanceláře, kde jste si dopravu
rezervovali. Letenku ani jízdenku si ale nekupujte, dokud nebudeme mít potvrzeno, že Vás škola ke kurzu přijme! Bez výpisu nemůžeme zajistit případný
odvoz z letiště nebo nádraží do ubytování a nemůžeme zaručit, že hostitelská rodina bude v době Vašeho příjezdu doma.
Datum odjezdu z kurzu je obvykle sobota nebo neděle po ukončení kurzu. Pokud chcete v dané zemi zůstat po ukončení kurzu a cestovat, uveďte do
zvláštních požadavků Pozdější odjezd. Upozorňujeme, že delší ubytování můžeme zajistit pouze u některých škol nejdéle však týden po ukončení kurzu.
Místo odletu nebo odjezdu na kurz je obvykle české město, odkud nastoupíte cestu na kurz. Autobusové jízdenky do Velké Británie dokážeme zajistit
z Brna, Prahy nebo Plzně, letenky z Prahy, Brna, případně z Vídně, Mnichova nebo Frankfurtu.
Požaduji návaznou dopravu - při příjezdu do místa kurzu. Zaškrtněte, prosím, ANO nebo NE dle nabídky v rubrice Doprava.
- při odjezdu na letiště nebo nádraží. Zaškrtněte, prosím, ANO nebo NE dle nabídky v rubrice Doprava.
Druh návazné dopravy - zaškrtněte variantu, která Vám nejvíce vyhovuje, viz rubrika Doprava.

PLATBA
Plátce. Údaje vyplňujte, jestliže plátce kurzu není totožný s účastníkem.
Fakturu zašlete na e-mail. Zatrhněte požadovanou variantu, pokud zvolíte “jinou adresu”, vypište ji do příslušné kolonky.

Všeobecné podmínky
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smluvní vztah mezi INTACT - studium v zahraničí, s.r.o.
a zákazníkem při sjednávání a čerpání služeb se řídí
smlouvou o zájezdu, v případech neobsažených ve smlouvě o zájezdu se řídí ust. § 2521 a násl. zákona 89/2012.
II. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
Účastníky smluvního vztahu při poskytování služeb na
zájezdech INTACTu jsou:
1. Cestovní agentura INTACT - studium v zahraničí, s.r.o.,
zastupující pořadatele Languages Plus Taalreizen B.V.
Duivendrecht, Joop Geesinkweg 901 - 999, 1114 AB
Amsterdam, Nizozemí, dále INTACT.
2. Zákazníci, kterými mohou být všechny fyzické osoby
starší 18 let a právnické osoby, jež mají způsobilost
k právním úkonům, dále Zákazník.
III. ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Účastníky zájezdu mohou být všechny fyzické osoby od
4 let, osoby ve věku 4 - 18 let jen se souhlasem jejich
zákonného zástupce.
IV. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi INTACTem a Zákazníkem vzniká
podepsáním smlouvy o zájezdu, jejíž nedílnou součástí
jsou tyto Všeobecné podmínky nebo uhrazením faktury.
Smlouva a faktura bude Zákazníkovi zaslána až po
potvrzení účasti účastníka na zájezdu zahraniční školou.
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Smluvní ceny zájezdů jsou uvedeny na www.intact.cz.
2. INTACT si vyhrazuje právo měnit ceny zájezdů, jestliže
některá měna podle kurzu ČNB v den vyhotovení cenové
kalkulace vybočí z kurzového rozpětí, které je uvedeno
na www.intact.cz, nebo jestliže před dnem fakturace
škola změní ceny.
3. Zákazník je povinen uhradit fakturovanou částku do
doby splatnosti.
4. Částku lze uhradit bankovním převodem, složením
částky v hotovosti v kterékoliv pobočce banky Moneta
Money Bank přímo na účet INTACTu, nebo hotově. Při
úhradě ze zahraničního účtu je Zákazník povinen zadat
platbu tak, aby na účet INTACTu přišla celá fakturovaná
částka (platba v CZK a poplatky typu OUR).
5. INTACT si účtuje nevratnou odčitatelnou zálohu na
objednání zájezdu ve výši 5 000 Kč (u vybraných
škol 10 000 Kč). Po úhradě zálohy začne INTACT
zájezd vyřizovat. Záloha bude vrácena pouze v případě nepřijetí účastníka školou nebo uzavření školy.
6. V době 1 měsíc až 2 týdny před nástupem na zájezd
INTACT účtuje tuto zálohu ve výši 10 000 - 15 000 Kč.
7. Při obdržení přihlášky v době kratší než 2 týdny před
plánovaným odjezdem je záloha na objednání ve výši
100 % celkové předpokládané ceny zájezdu.
8. INTACT má právo fakturovat zálohu na letenky nebo
jízdenky, jejichž cenu Zákazníkovi vyúčtuje po zakoupení
letenky nebo jízdenky.
VI. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Účastník zájezdu, který během cesty nebo pobytu poruší
zákonné předpisy navštíveného státu, nebo nerespektuje
náplň a pravidla zájezdu, může být vyloučen bez nároku
na náhradu nevyčerpaných služeb podle specifických
podmínek dané země nebo školy.
VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
- ZÁKAZNÍK:
1. K právům Zákazníka patří zejména:
a) vyžadovat poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu
a jeho ceny,
b) být seznámen se všemi případnými změnami v zájezdu,
rozsahu služeb a ceny,
c) právo být pojištěn a být informován o rozsahu pojištění,
d) kdykoliv před započetím zájezdu od smlouvy odstoupit za splnění stornovacích podmínek,
e) právo na reklamaci případných vad služeb, viz bod IX,
f) právo vyžadovat od INTACTu potřebné informace
o okolnostech a náležitostech služeb.
2. K základním povinnostem Zákazníka patří:
a) zaplatit INTACTu sjednanou cenu kurzu ve sjednané
výši a lhůtě,
b) poskytnout INTACTu nezbytnou součinnost, které je
třeba k řádnému zajištění služeb,

c) pravdivě a úplně vyplnit přihlášku a předložit doklady
potřebné k zajištění požadovaných služeb,
d) sdělovat INTACTu včas své stanovisko k případným
změnám v podmínkách a obsahu zájezdu,
e) obstarat účastníkovi zájezdu platný cestovní doklad
(pas, občanský průkaz, případně vízum) a zajistit, aby
měl takový doklad během zájezdu,
f) případné storno účasti na zájezdu provést písemnou
formou. Jestliže písemná nebo e-mailová zpráva o stornu
dorazí v den pracovního volna nebo v den státního svátku nebo dorazí v pracovní den po 16.00 hod., pak je za
den podání storna považován následující pracovní den.
- INTACT:
3. INTACT je oprávněn ze závažných důvodů nebo za
mimořádných okolností zájezd odložit nebo zrušit. V takových případech je INTACT povinen předem Zákazníka
informovat a vyžádat si jeho souhlas s těmito změnami
s tím, že INTACT určí lhůtu k tomuto vyjádření.
Jestliže Zákazník se změnou termínu nesouhlasí, má
právo od smlouvy odstoupit bez povinnosti jakékoliv
náhrady INTACTu, který mu vrátí již zaplacenou cenu
zájezdu s výjimkou ceny dopravy, viz bod 6. Nesouhlas
se změnou termínu musí Zákazník vyjádřit písemně ve
stanovené lhůtě, jinak se má za to, že se změnou souhlasí.
4. INTACT je povinen řádně poskytnout služby, výslovně
zahrnuté do kurzu a ceny zájezdu, bez zbytečného
odkladu seznámit Zákazníka s případnými změnami.
6. INTACT na žádost Zákazníka zakoupí letenku nebo
autobusovou nebo vlakovou jízdenku. V takovém případě
vzniká smluvní vztah přímo mezi dopravcem a Zákazníkem. Případná refundace letenek nebo jízdenek se řídí
podle pravidel dopravce.
7. INTACT nenese zodpovědnost za případné změny odletů či zrušení letů nebo zpoždění autobusů.
8. INTACT je oprávněn využívat osobní údaje o Zákazníkovi a účastníkovi pouze pro vlastní marketingové účely.
Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.
VIII. ZRUŠENÍ ÚČASTI NA ZÁJEZDU
Stornovací podmínky a platby:
1. Jestliže Zákazník odstoupí od smlouvy (storno), vyúčtuje mu INTACT skutečně vynaložené náklady, a to:
nevratnou zálohu (viz hlava V.) +
a) náklady na vyřízení víza (viz hlava X.), letenky, jízdenky, dojde-li ke stornu déle než 30 dnů před plánovaným
termínem odjezdu
b) až 25 % z celkové ceny zájezdu + náklady na
víza, letenky a jízdenky, dojde-li ke stornu 29 až 15 dnů
před plánovaným termínem odjezdu,
c) až 50 % z celkové ceny zájezdu + náklady na víza,
letenky a jízdenky, dojde-li ke stornu 14 až 8 dnů před
plánovaným termínem odjezdu.
d) až 100 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke stornu
7 nebo méně dnů před plánovaným termínem odjezdu.
Toto ustanovení platí i v případě, že účastník zájezdu
z jakýchkoliv důvodů na zájezd neodjede.
2. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy (storno)
kdykoliv. Smluvní vztah zaniká a účast na zájezdu je
stornována k prvnímu pracovnímu dni, kdy Zákazníkovo
písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zaslané
doporučenou poštou nebo e-mailem, viz hlava VII.,
odst. 2, pís. f, bude doručeno do kanceláře INTACTu.
Odstoupení od smlouvy (storno) je neúčinné a vyloučené,
pokud bude provedeno pouze telefonicky.
3. Stornovací poplatek musí být uhrazen i v případě, kdy
k účasti nedojde z důvodu nenastoupení na kurz, v důsledku nesprávných nebo neúplných údajů v přihlášce,
při nepředložení cestovních dokladů účastníka ve stanovených lhůtách nebo pokud je účastník ze zájezdu vyloučen pro nedodržení pasových, celních, devizových nebo
jiných obecně závazných právních předpisů, nebo pokud účastník nezíská potřebné vízum, viz hlava X. VÍZA.
4. Pokud MZV ČR vydá doporučení necestovat do
zvolené destinace, dojde k uzavření destinace, bude-li
zakázáno do zvolené destinace vycestovat nebo zvolená
škola bude uzavřena, pak INTACT vrátí Zákazníkovi do
30 dnů všechny uhrazené prostředky s výjimkou ceny
dopravy a víza.

Platné od 20.11.2022
IX. REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ
1. Reklamaci může podat výhradně účastník zájezdu nebo
Zákazník, pokud je účastník nezletilý.
2. Pokud je rozsah nebo kvalita služeb nižší, než byla dohodnuta a stanovena INTACTem, vzniká účastníkovi zájezdu právo na reklamaci.
3. Reklamace musí být uplatněna ihned, jakmile účastník
zájezdu zjistí skutečnost, která by mohla být předmětem reklamace, aby závadný stav byl neodkladně napraven na
místě konání zájezdu nebo služby. Účastník zájezdu nebo
jeho zákonný zástupce je povinen případnou reklamaci
uplatnit bez zbytečného prodlení telefonicky INTACTU a
současně e-mailem na adresu info@intact.cz.
4. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek
není závislý na činnosti a postupu INTACTu (vis maior) nebo
které jsou na straně účastníka zájezdu, na základě kterých
účastník zájezdu zcela nebo zčásti nevyužije objednané,
zaplacené a INTACTem podle smlouvy zabezpečené
služby (např. vyučovací, dopravní a ubytovací nebo případné výlety, aktivity ve volném čase apod.), nevzniká
účastníkovi zájezdu nebo Zákazníkovi, který pro účastníka
zájezd objednal, nárok na náhradu ceny těchto služeb ani
na slevu z ceny zájezdu INTACTu.
5. Reklamaci je nutno, po předchozím neprodleném emailovém oznámení INTACTu, zaslat písemně doporučeným dopisem do 30 dnů od konce zájezdu, na adresu:
INTACT - studium v zahraničí s. r. o., Hornoměstská 357,
594 01 Velké Meziříčí.
X. VÍZA
INTACT zašle Zákazníkovi seznam dokumentů, které jsou
potřeba k vyřízení potřebného víza. Za nutné součinnosti
Zákazníka podá INTACT žádost o vízum (s výjimkou víz do
USA, Číny, novozélandské registrace NZeTA a australského turistického víza). INTACT nezaručuje udělení víza (to
je výhradně v kompetenci příslušných zastupitelstev). V případě neudělení víza je Zákazník povinen uhradit náklady
spojené s vyřizováním víza, nevratnou zálohu, případné
stornopoplatky ve škole a další prokazatelné náklady.
XI. POJIŠTĚNÍ
1. Všichni účastníci zájezdu se můžou prostřednictvím INTACTu pojistit zdravotním a cestovním pojištěním a pojištěním na storno. Výše plnění a podmínky jsou uvedeny na
www.intact.cz.
2. Sjednáním pojištění vzniká právní vztah přímo mezi pojišťovací institucí a pojištěným účastníkem zájezdu. INTACT
odpovídá pojištěnému pouze za součinnost a za předání
informace o podmínkách a rozsahu pojištění.
XII. DOPLŇKOVÉ INFORMACE
1. INTACT nemůže po podpisu smlouvy se Zákazníkem
měnit cenu zájezdu. INTACT si vyhrazuje právo změnit
ceny dalších služeb po podpisu smlouvy pouze v souladu
se změnami zákonných ustanovení nebo změnami předpisů třetích stran (změny cen jízdenek, vízových a jiných
poplatků, letenek, letištních tax apod.).
2. Zákazník je zodpovědný za uvedení správného jména,
příjmení, adresy, e-mailu, tel. čísla účastníka zájezdu na
přihlášce. Zákazník je povinen včas písemně oznámit INTACTu případné změny jména, příjmení, adresy, telefonního čísla a zdravotního stavu účastníka zájezdu.
3. Uvedené ceny a podmínky platí v době jejich publikace
na www.intact.cz. INTACT si vyhrazuje právo na změny.
4. Slevy nelze kombinovat.
5. Při platbě přes benefity se neposkytují žádné slevy.
6. Zákazník nemá nárok na peněžní či jinou náhradu za
dny, ve které se podle nabídky INTACTu nevyučuje.
7. Ve výjimečných případech může škola změnit typ kurzu,
případně návazné dopravy, za adekvátní typ kurzu nebo
návazné dopravy, jestliže se kurz, případně školní autobus
objednaný Zákazníkem, nenaplní nebo se v průběhu kurzu
výrazně sníží počet studentů ve třídě.
XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto Všeobecné podmínky jsou součástí smlouvy o zájezdu.
Podpisem smlouvy Zákazník potvrzuje, že tyto podmínky
jsou mu známy, souhlasí s nimi a přijímá je v plném rozsahu.
Tyto Všeobecné podmínky jsou platné od 20.11.2022 až
do odvolání a platí pro účast na zájezdech, které zajišťuje
cestovní agentura INTACT - studium v zahraničí, s. r. o.

GDPR - dodatek ke smlouvě

Platné od 25.5.2018.

Prohlášení o ochraně osobních údajů
společnosti INTACT - studium v zahraničí, s.r.o., dále INTACT
I. INFORMACE, KTERÉ INTACT SHROMAŽĎUJE
1. INTACT shromažďuje výhradně informace, které potenciální nebo skuteční zákazníci sami poskytnou zaměstnancům INTACTu prostřednictvím webu www.intact.cz, účtů na sociálních sítích, emailovou či písemnou komunikací, telefonicky nebo ústně při osobních schůzkách.
2. Shromažďujeme Vaše osobní údaje výhradně pro účely zajištění služeb, které u INTACTu poptáváte nebo kupujete.
3. Vaše osobní údaje předáváme výhradně organizacím, jejichž služby Vám na základě Vaší objednávky zajišťujeme, a pouze v rozsahu, který je pro zajištění takových služeb nutný.
II. DŮVĚRA A BEZPEČNOST
Uchováváme fyzické, technické, organizační a procedurální bezpečnostní prvky navržené tak, aby vyhovovaly platným zákonům a nařízením, a které chrání Vaše osobní údaje.
III. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM
1. Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci, zástupci a jednatelé INTACTu, kteří je musí znát, aby mohli zajistit služby, které jste si objednali.
2. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit pouze na základě požadavků nebo povolení příslušných zákonů, a to regulačním a finančním úřadům, orgánům pro vymáhání zákonů, soudům, vládám nebo státním institucím pro účely vyhovění a plnění právních povinností.
IV. VOLBA A ODHLÁŠENÍ
1. Na základě Vašich voleb a kontaktních údajů, které nám poskytnete, Vám můžeme zasílat obchodní komunikaci o našich produktech a službách. Mohou sem spadat nabídky
zasílané v e-mailech, telefonicky, poštou, v SMS zprávách, prostřednictvím sociálních sítí nebo s využitím jiných komunikačních či digitálních kanálů.
2. Příjem marketingové komunikace můžete kdykoli odhlásit. Marketingová komunikace, kterou zasíláme, má zahrnutou možnost odhlášení, případně se můžete odhlásit z marketingové komunikace mailem na info@intact.cz.
V. UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje si INTACT ponechá pouze po dobu nezbytně nutnou pro konkrétní účely, pro něž byly shromážděny, případně k vyřešení případných dotazů. Obecně platí,
že Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle než 10 let od poslední objednávky, pokud nebudeme mít zákonnou povinnost uchovat je déle. Lhůta 10 let je uvedena s ohledem na povinnost uchovávání účetních dokladů, které mohou obsahovat některé Vaše osobní údaje.
VI. VAŠE PRÁVA
1. Máte právo vědět, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a požádat nás o kopii svých údajů zdarma.
2. Máte právo požadovat, abychom Vám přestali zasílat marketingovou komunikaci.
3. Máte právo požadovat, abychom opravili Vaše údaje, které jsou neúplné, nepřesné nebo zastaralé.
4. Máte právo požadovat, abychom smazali některé informace o Vás.
5. Máte také právo vznést námitku u dohledového orgánu týkající se našeho zpracování osobních údajů. Pokud od Vás budeme mít nějaký požadavek výše uvedeného typu, můžeme si od Vás vyžádat doplňující informace pro účely ověření Vaší identity.

