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"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFUU
QSĜNďSOâWďLMFU

,BOBEB

7BODPVWFS ÝQJčLPWÈÝLPMB QSPTUVEFOUZPEMFU MFUOÓLVS[ZT'$&B$"& 
SPEJOZ SF[JEFODF UâEOZLVS[V,č UâEOĜ,č

7BODPVWFS

ÀLPMB$&47BODPVWFS

Vancouver

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Studenti školy CES Vancouver před školou a město Vancouver
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

(FOFSBM

20,

45 minut

2 - 24 týdnů

16 nejvíce

2 - 10

(FOFSBM

25

45 minut

2 - 24 týdnů

16 nejvíce

3 - 10

(FOFSBM

30

45 minut

2 - 24 týdnů

16 nejvíce

3 - 10

$BNCSJEHF1SFQBSBUJPO

30

45 minut

4, 8 týdnů

16 nejvíce

5 - 10

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
(FOFSBM

má 20, 25 nebo 30 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 16 studentů.

$BNCSJEHF
1SFQBSBUJPO

má 30 lekcí týdně a připraví Vás ke složení zkoušky FCE nebo CAE. Kurz trvá
4 nebo 8 týdnů a je zakončen zkouškou.

K vycestování do Kanady na dobu kratší 6 měsíců není třeba vízum, je nutná registrace eTA (7 CAD).

101*4À,0-:

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ













EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



13 330



31 950



89 460

3 730

(FOFSBM



14 650



36 970



108 930

4 540

(FOFSBM



16 560



41 920



118 820

4 950

---

---



41 920

---

---

---

$BNCSJEHF1SFQBSBUJPO

/FWZVčVKF TF 2.1., 20.2., 7.4., 10.4.,
22.5., 3.7., 7.8., 4.9., 9.10., 10.11., 25.12.,
26.12.2023. 7âVLB QSPCÓIÈ General 20:
pondělí - pátek 9.00 - 12.15 hod.
Ostatní kurzy: pondělí - pátek 9.00 - 12.15 hod.,
pondělí - čtvrtek 12.30 - 15.15 hod.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Cambridge Preparation:
4 týdny: 4.7. - 28.7. (FCE 27.7., CAE 28.7.2023).31.7.
- 25.8. (FCE 24.8., CAE 25.8.2023)
8 týdnů: 11.4. - 2.6. (FCE 6.6., CAE 7.6.2023), 4.7.
- 25.8. (FCE 24.8., CAE 25.8.2023), 2.10. - 24.11.
(FCE 28.11., CAE 29.11.2023).

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

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLKF,č6CZUPWÈOÓKFPE4PEP4POFCPPE/FEP/F

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, max.40 - 55 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj, plná penze,
sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma

5 580

990

3FTJEFODF(&$7JWB, od 18 let, 25 minut chůze od školy, WiFi zdarma, bez stravy, dvoulůžkový. pokoj, sdílená koupelna a kuchyně, pračka k dispozici

6 530

nelze

$&47BODPVWFS je novou kanadskou jazykovou
školou řetězce škol CES. CES Vancouver je oficiální zkušební centrum pro zkoušky Cambridge a byla
nově otevřena v říjnu 2022.
Škola sídlí v čtvrti Gastown, v historickém centru
měta blízko obchodům, restauracím a kavárnám.
Ve škole je 7 tříd, kuchyňka, stolní tenis, studentskáklubovna. Po celé škole je WiFi zdarma.
7BODPVWFS je nádherné město na západním pobřeží Kanady se 2 miliony obyvatel. Pravidelně se
umisťuje na předních příčkách světových žebříčků
o město s nejlepší kvalitou života. Vancouver je bezpečné, pohodové město se spoustou zeleně.

7Å-&5:"",5*7*5:

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Vancouver - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště do ubytování stojí 2 520 Kč. Oba odvozy stojí 4 230 Kč.
Pro studenty do 18 let jsou odvozy povinné!

1õ¶1-"5,:
Registrační poplatek účtovaný školou je 160 CAD, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Ubytovací poplatek účtovaný školou je 250 CAD, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Speciální dieta stojí 720 Kč týdně, příplatek za ubytování studentů do 18 let je 360 Kč týdně.
Příplatek za ubytování v rodině, 3.6. - 3.9.2023 je 450 Kč týdně, plná penze stojí 360 Kč týdně.
Učební materiály stojí 270 Kč týdně, učební materiály ke kurzu Cambridge včetně zkoušky FCE
nebo CAE stojí 9 070 Kč.
6. K vycestování do Kanady na dobu kratší 6 měsíců není třeba vízum, je nutná registrace eTA (7 CAD).
Studijní vízum, včetně poplatku za zpracování biometrických údajů kanadským vízovým oddělením,
stojí 4 610 Kč. Rádi Vám poradíme, jak toto vízum získat.
1.
2.
3.
4.
5.

---

Škola nabízí každý měsíc více jak 20 skvělých akcí
a výletů. Celodenní výlety míří do Whistleru a na
Vancouver Island, kde leží Victoria, hlavní město
provincie Britská Kolumbie. Victoria má krásné
zahrady a nádherné indiánské muzeum. Škola
organizuje také výlety do amerického Seattlu (je
nutné mít vyřízenou elektronickou registraci ESTA)
nebo víkendové výlety do národního parku Banff
ve Skalistých horách. Vancouver je nádherný, nenechte si jej ujít!

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
Škola byla nově otevřena v říjnu 2022.

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

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEBPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

,BOBEB

5PSPOUP ÝQJčLPWÈÝLPMB QSPTUVEFOUZMFUBPEMFUWâÝF MFUOÓLVS[Z
T'$&B$"& SPEJOZ SF[JEFODF UâEOZLVS[V,č UâEOĜ,č

5PSPOUP

ÀLPMB$&45PSPOUP

Toronto

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Studenti školy CES Toronto ve městě a na projížďce po jezeře
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

20, 25, 30

45 minut

2 týdny +

16 nejvíce

2 - 10

20

45 minut

2 týdny +

16 nejvíce

3 - 10

&OHMJTIGPS#VTJOFTT

20+5

45 minut

2 - 12 týdnů

16 nejvíce

5 - 10

$BNCSJEHF1SFQBSBUJPO

30

45 minut

4, 8 týdnů

16 nejvíce

5 - 10

1õ&)-&%,63;ù
(FOFSBM  
(FOFSBM 

101*4,63;ù
(FOFSBM

má 20, 25 nebo 30 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 16 studentů.

(FOFSBM

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve třídě je nejvíce 16 klientů starších 30 let.

&OHMJTIGPS
#VTJOFTT

má 20 lekcí obecné angličtiny a 5 lekcí obchodní angličtiny týdně. Kurzy trvají
2 - 12 týdnů.

$BNCSJEHF
1SFQBSBUJPO

má 30 lekcí týdně a připraví Vás ke složení zkoušky FCE nebo CAE. Kurz trvá
4 nebo 8 týdnů a je zakončen zkouškou.

K vycestování do Kanady na dobu kratší 6 měsíců není třeba vízum, je nutná registrace eTA (7 CAD).

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ













EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



13 330



31 950



89 460

3 730

(FOFSBM



14 650



36 970



108 930

4 540

(FOFSBM



16 560



41 920



118 820

4 950

(FOFSBM 



13 330



31 950



89 460

3 730

&OHMJTIGPS#VTJOFTT



14 650



36 970



---

---

---

---



41 920

---

---

---

$BNCSJEHF1SFQBSBUJPO

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

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLKF,č6CZUPWÈOÓKFPE4PEP4POFCPPE/FEP/F

DFOBUâEOď

3PEJOB, max. 70 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená
koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma

OPDOBWÓD

4 410

900

WiFi zdarma, bez stravy, 250 CAD depozit
jednolůžkový pokoj, Economy Suite, sdíl. koupelna a kuchyně

6 290

1 980

1lůžkový pokoj Airconditioned Suite, klimatizace, sdíl.koup. a kuchyně

9 890

3FTJEFODF5BSUV, k dispozici 30.4. - 3.9.2023, max. 33 min chůze od školy,

2 340

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Toronto - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště do ubytování stojí 2 520 Kč. Oba odvozy stojí 4 230 Kč.
Pro studenty do 18 let jsou odvozy povinné!

1õ¶1-"5,:
Registrační poplatek účtovaný školou je 160 CAD, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Ubytovací poplatek účtovaný školou je 250 CAD, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Speciální dieta stojí 720 Kč týdně, příplatek za ubytování studentů do 18 let je 270 Kč týdně.
Příplatek za ubytování v rodině, 3.6. - 3.9.2023 je 450 Kč týdně, plná penze stojí 450 Kč týdně.
Učební materiály stojí 270 Kč týdně, učební materiály ke kurzu Cambridge včetně zkoušky FCE
nebo CAE stojí 9 070 Kč.
6. K vycestování do Kanady na dobu kratší 6 měsíců není třeba vízum, je nutná registrace eTA (7 CAD).
Studijní vízum, včetně poplatku za zpracování biometrických údajů kanadským vízovým oddělením,
stojí 4 610 Kč. Rádi Vám poradíme, jak toto vízum získat.
1.
2.
3.
4.
5.

---

/FWZVčVKF TF 2.1., 20.2., 7.4., 10.4., 22.5.,
3.7., 7.8., 4.9., 9.10., 10.11., 25.12., 26.12.2023.
7âVLB QSPCÓIÈ General 20 a General 30+:
pondělí - pátek 9.00 - 12.15 hod.
Ostatní kurzy: pondělí - pátek 9.00 - 12.15 hod.,
pondělí - čtvrtek 12.30 - 15.15 hod.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Cambridge Preparation:
4 týdny: 4.7. - 28.7. (FCE 27.7., CAE 28.7.2023).
31.7. - 25.8. (FCE 24.8., CAE 25.8.2023).
8 týdnů: 11.4. - 2.6. (FCE 6.6., CAE 7.6.2023),
4.7. - 25.8. (FCE 24.8., CAE 25.8.2023),
2.10. - 24.11. (FCE 28.11., CAE 29.11.2023).

101*4À,0-:
$&45PSPOUP (dříve Global Village) patří mezi nejlepší kanadské jazykové školy. V roce 2019 škola
oslavila 40 let. Škola má velkou úspěšnost při přípravě na zkoušky Cambridge. CES Toronto je oficiální zkušební centrum pro zkoušky Cambridge!
Škola sídlí v prestižní čtvrti Downtown, 3 minuty od
stanice St.Patrick‘s a Eaton Centre. Ve škole je 18
tříd, 2 podlaží, 2 kuchyňky, kulečník. Škola má celkem15 počítačů a po celé škole je WiFi zdarma.
5PSPOUP je bezpečné multikulturní město, UNESCO
vyhlásilo Toronto třikrát za město s nejvyšší kvalitou
života na světě. Turistům se líbí přátelská a pohodová atmosféra města, dostatek prostoru a multikulturní prostředí. Všude jsou restaurace, obchody,
kavárny, bary, kina a divadla. Fanoušky hokeje
určitě nadchne návštěva NHL - Hockey Hall of Fame.
Můžete si zajet na Niagaru nebo v nedalekých
vinicích ochutnat skvělé ledové víno! Orientace ve
městě je snadná, všude vidíte CN Tower, 533,3
metrů vysokou nejvyšší stavbu na severní polokouli!
Toronto si určitě zamilujete!

7Å-&5:"",5*7*5:
Škola nabízí každý měsíc více jak 20 skvělých akcí
a výletů např. návštěva CN Tower, Niagarské vodopády, Ripley‘s Aquarium of Canada, Canada‘s
Wonderland, basketbalový zápas NBA, víkend v
New Yorku, výlet na lodi po jezeru Ontario, víkend
ve francouzské Kanadě, návštěva utkání NHL, Art
Gallery of Ontario atd. Dále můžete využít z řady
sportovních nabídek např. lyžování, snowboarding,
stolní tenis či fotbal.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština......................................................... 30%
2. Španělština.................................................. 20%
3. Korejština..................................................... 12%
4. Portugalština................................................ 9%
5. Japonština.................................................... 8%
èFÝUÓTUVEFOUJ.................................................. 

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

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

,BOBEB

5PSPOUP 7BODPVWFS LVS[ZBOHMJčUJOZPEMFU MFLDÓUâEOď LVS[ZT'$&
B$"& TVQFSDFOZ UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜLVS[VPE,č

5PSPOUP 7BODPVWFS

ÀLPMB-BOHVBHF4UVEJFT*OUFSOBUJPOBM -4*

Vancouver
Toronto

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Toronto a studenti na výletě u Lake Louise ve Skalistých horách
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

"GUFSOPPO

10

50 minut

1 - 11 týdnů

16 nejvíce

5-9

(FOFSBM

20

50 minut

1 týden +

16 nejvíce

2-9

*OUFOTJWF

25

50 minut

1 týden +

16 nejvíce

2-9

*OUFOTJWF

30

50 minut

1 týden +

16 nejvíce

2-9

$BNCSJEHF

30

50 minut

10, 12 týdnů

16 nejvíce

5-9

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
"GUFSOPPO

má 10 odpoledních lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 16 studentů.

(FOFSBM

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 16 studentů.

*OUFOTJWF

má 25 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 16 studentů.

*OUFOTJWF

má 30 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 16 studentů.

$BNCSJEHF

má 30 lekcí angličtiny zaměřené na zkoušku FCE nebo CAE. Kurzy mají pevné
začátky, viz Začátky kurzů.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ





4







"GUFSOPPO



10 740



20 950

34 920

---

---

(FOFSBM



20 690



40 330

67 220



6 550

*OUFOTJWF



22 790



44 520

74 210



7 250

*OUFOTJWF



24 880



48 710

81 190



7 950

---

---

---

---

81 190



---

$BNCSJEHF

EBMÝÓUâEFO

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

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLÞčUPWBOâÝLPMPVKF,č6CZUPWÈOÓKFPETPCPUZ
DFOBUâEOď
QīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓOFCPPEOFEďMFEPOFEďMF

OPDOBWÓD

3PEJOB,max. 60 minut MHD od školy, praní 1x týdně zdarma
jednolůžkový pokoj, snídaně, sdílená koupelna, WiFi zdarma

4 230

990

jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna, WiFi zdarma

4 860

1 080

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Toronto (Vancouver) - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[ PSHBOJ[PWBOâ ÝLPMPV z letiště v Torontu nebo Vancouveru do ubytování stojí 2 250 Kč.
Oba odvozy stojí 4 500 Kč.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Registrační poplatek účtovaný školou je 1 980 Kč, ubytovací poplatek je 3 390 Kč.
Přípl. za ubyt. od 17.6. do 27.8.2023 je 1 350 Kč týdně, vl. koupelna v rodině 1 530 Kč týdně.
Příplatek za ubytování pro mladší 18 let je 360 Kč týdně. V tomto termínu nelze objednat noc navíc.
Poplatek za zkoušku FCE nebo CAE je 6 570 Kč. Učební materiály ke kurzu Cambridge stojí 1 620 Kč.
Kurz Cambridge 30 ve Vancouveru - 12 týdnů stojí 97 430 Kč.
K vycestování do Kanady na dobu kratší 6 měsíců není třeba vízum, je nutná registrace eTA (7 CAD).
Studijní vízum, včetně poplatku za zpracování biometrických údajů kanadským vízovým oddělením,
stojí 4 610 Kč, rádi Vám poradíme, jak toto vízum získat.

---

/FWZVčVKF TF 2.1., 20.2., 7.4., 10.4., 22.5.,
3.7., 7.8., 4.9., 30.9., 9.10., 11.11., 22.12.2023
- 1.1.2024.
7âVLBQSPCÓIÈ Afternoon 10: 13.45 - 15.30 hod.,
General 20: 9.00 - 10.40; 11.00 - 12.40 hod., Intensive 25: navíc Po a Út 13.40 - 14.45; 15.00 - 16.00
hod., Intensive 30, Cambridge 30: navíc Po - Čt
13.40 - 14.45; 15.00 - 16.00 hod.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Začátečníci: 9.1., 3.4., 4.9.2023
Cambridge 30 - 10 týdnů: 3.1.2023 (zkouška FCE
10.3., CAE 11.3.2023).
Cambridge 30 - 12 týdnů: 20.3., zkouška FCE
6.6.,10.6.(Van.), CAE 7.6.;11.9., zkouška FCE
28.11., CAE 29.11.2023.

101*4À,0-:
-BOHVBHF4UVEJFT*OUFSOBUJPOBM -4* funguje od
roku 1965 a v současnosti má rozsáhlou síť škol po
celém světě. LSI si zakládá na kvalitě, moderním vybavení a přátelském přístupu.Obě kanadské školy
LSI jsou členy asociace Languages Canada.
-4*5PSPOUP sídlí ve středu čtvrti Rosedale. Ve škole je 16 moderně vybavených učeben, počítačová
učebna s přístupem k internetu, WiFi a klubovna,
kde je studentům k dispozici lednička, mikrovlnná
trouba a kávovar.
5PSPOUP je bezpečné a kulturní město, UNESCO
vyhlásilo Toronto třikrát za město s nejvyšší kvalitou
života na světě. Blízko školy sídlí městská knihovna,
restaurace, obchody, bary, kina a divadla.
-4* 7BODPVWFS se nachází v moderní budově v
centru Vancouveru. Škola má 12 moderně vybavených učeben, počítačovou učebnu s přístupem k internetu, WiFi, klubovnu s televizí a kuchyňku vybavenou lednicí, mikrovlnnou troubou a kávovarem.
7BODPVWFS je bezpečné, krásné město na pobřeží
Tichého oceánu. Má spoustu parků a zeleně, rozkládá se na členitém pobřeží, z něhož se zvedají vrcholy Skalistých hor. Vancouver má teplejší podnebí než
Toronto, téměř nikdy zde nesněží.

7Å-&5:"",5*7*5:

V Torontu na Vás čeká např. filmový večer, návštěva muzea Royal Ontario Museum, CN Tower, muzeum Bata Shoe nebo Toronto Islands. Víkendové
výlety míří do Montrealu, Bostonu nebo New Yorku.
Ve Vancouveru mezi aktivity patří např. karaoke, lasertag, návštěva tropické zahrady, Vancouver Art
Gallery, Cirque du Soleil, společná večeře nebo
grilování. Víkendy se věnují turistice, raftingu nebo
výletům do Whistleru nebo Victorie. Aktivity a výlety se platí na místě.

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

26%
21%
10%
8%
 

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

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

,BOBEB

7BODPVWFS QSĜNďSOâWďLTUVEFOUĜMFU NBYTUVEFOUĜWFUīÓEď [LPVÝLZ
'$&B$"& SPEJOZ SF[JEFODF UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜPE,č

7BODPVWFS

ÀLPMB4U(JMFT7BODPVWFS

Vancouver
Vchod do školy, studenti při aktivitách a recepce školy

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů
ve třídě

Jaz. úroveň

20

50 minut

1 týden +

12 nejvíce

3-9

(FOFSBM".

30

50 minut

1 týden +

12 nejvíce

3-9

20 nebo 30

50 minut

8, 12 týdnů

12 nejvíce

5-9

20

50 minut

2 - 4 týdny

12 nejvíce

1-2

(FOFSBM
$BNCSJEHF 
&OHMJTIGPS#FHJOOFST

101*4,63;ù
(FOFSBM".

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

(FOFSBM

má 30 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů.

$BNCSJEHF 

má 20 nebo 30 lekcí týdně a připraví Vás ke složení zkoušky FCE nebo CAE.
Kurzy probíhají jen ve stanovených termínech a trvají 8 nebo 12 týdnů.

&OHMJTIGPS#FHJOOFST

má 20 lekcí týdně ve skupině nejvíce 12 studentů. Těchto kurzů se mohou
zúčastnit naprostí začátečníci v pevně stanovených datech.

K vycestování do Kanady na dobu kratší 6 měsíců není třeba vízum, je nutná registrace eTA (7 CAD).

$&/¶,,63;ù:
,VS[UâEOZ







6





EBMÝÓU

(FOFSBM".



23 120



41 180





6 460

(FOFSBM



26 980



47 950





7 460

$BNCSJEHF

---

---

---

---





---

$BNCSJEHF

---

---

---

---





---



22 990



---

---

---

---

&OHMJTIGPS#FHJOO

Cena v Kč zahrnuje výuku, přístup k ročnímu programu St. Giles e-learning zone, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶:
6CZUPWBDÓQPQMBUFLKF,č6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFEPOFEďMF
3PEJOB4UBOEBSE, od 19 let, max. 60 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj,
sdílená koupelna, polopenze, WiFi zdarma, praní 1x týdně v ceně
3PEJOB4UBOEBSE, do 19 let, max. 60 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj,
sdílená koupelna, polopenze, WiFi zdarma, praní 1x týdně v ceně
3PEJOB4VQFSJPS, od 19 let, max. 60 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj,
vlastní koupelna, polopenze, WiFi zdarma, praní 1x týdně v ceně

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

4 840

690

5 940

850

6 100

870

1īÓQMPE SPE4UBOEBSE KF,čUâEOď 4UBOEBSEEPMFU4VQFSJPS,čUâEOď
3F[JEFODF:8$", od 19 let, 15 minut chůze od školy, WiFi zdarma, jednolůžkový pokoj, bez stravy, sdílená koupelna a kuchyně, ručníky a ložní prádlo poskytnuto

12 240

1 750

1īÓQMBULZW:8$",čUâEOď,čUâEOď

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Vancouver - Praha (s přestupem) za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Vancouver do ubytování stojí 3 780 Kč, odvoz zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 2 280 Kč, ubytovací poplatek 3 880 Kč.
2. Příplatek ke všem kurzům je 520 Kč týdně v termínu 26.6. - 25.8.2023.
3. Příplatek 25.6. - 27.8.2023, rodina Superior a Standard do 19 let je 470 Kč týdně, Standard 19+
510 Kč týdně. Dieta v rodině stojí 720 Kč týdně.
5. Učební materiály stojí cca 110 CAD, ke kurzu Cambridge také cca 110 CAD, platí se na místě.
6. Poplatek za zkoušku FCE nebo CAE je 8 550 Kč.
7. K vycestování do Kanady na dobu kratší 6 měsíců není třeba vízum, je nutná registrace eTA (7 CAD).
Studijní vízum, včetně poplatku za zpracování biometrických údajů kanadským vízovým oddělením,
stojí 4 610 Kč, rádi Vám poradíme, jak toto vízum získat.

100

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 2.1., 20.2., 7.4., 22.5., 3.7., 7.8.,
4.9., 9.10., 13.11. a 25.12. - 29.12.2023.
Výuka probíhá:
General AM, Cambridge 20 a English for Beginners 20: 9.00 - 12.40 hod.
General 30, Cambridge 30: 9.00 - 15.20 hod.
Začátky: General 20 AM a General 30: každé
pondělí, je-li v pondělí svátek, začíná se v úterý.
8 týdnů Cambridge: 10.4. - 2.6., 4.7. - 25.8., 16.10.
- 8.12.2023.
12 týdnů Cambridge: 13.3. - 2.6., 5.6. - 25.8.,
18.9. - 8.12.2023.
Zkouška FCE: 3.6., 24.8., 9.12.2023.
Zkouška CAE: 3.6., 25.8., 9.12.2023.
English for Beginners: 13.3., 5.6., 10.7., 11.9.2023,
kurzy trvají 2 - 4 týdny.

101*4À,0-:
4U(JMFT7BODPVWFSmá dlouhou tradici a bohaté zkušenosti s kurzy angličtiny. Působí ve Vancouveru již od roku 1991. Výjimečné je, že má nejvíce
12 studentů ve třídě.
St. Giles Vancouver je výborně vybavená škola, má
11 tříd s interaktivními tabulemi, kavárnu a studovnu, WiFi je zdarma. Škola sídlí v centru Vancouveru, 10 minut chůze od Stanley Parku.
7BODPVWFS je nádherné město na západním pobřeží Kanady se 2 miliony obyvatel. Pravidelně se
umisťuje na předních příčkách světových žebříčků
o město s nejlepší kvalitou života. Vancouver je bezpečné, pohodové město se spoustou zeleně.

7Å-&5:"",5*7*5:
St. Giles Vancouver organizuje večírky, návštěvy
etnických restaurací, raftingové vyjížďky, bruslení,
kuželky, mini golf, sledování filmů, pikniky, pozorování velryb, pravidelné posezení v místních pubech
apod. Celodenní výlety míří do Whistleru a na Vancouver Island, kde leží Victoria, hlavní město provincie Britská Kolumbie. Victoria má krásné zahrady a
nádherné indiánské muzeum. Škola organizuje také
výlety do amerického Seattlu (je nutné mít vyřízenou
elektronickou registraci ESTA) nebo víkendové výlety do národního parku Banff ve Skalistých horách.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina....................................................... 30%
2. Japonština.................................................... 15%
3. Portugalština................................................. 10%
4. Francouzština.............................................. 6%
5. Španělština.................................................. 6%
èFÝUÓTUVEFOUJ.................................................. 

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

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

,BOBEB

.POUSFBM ÝQJčLPWÈÝLPMB DFOUSVN LVS[ZBOHMJčUJOZ SPEJOZ LWBMJUOÓBQBSUNÈOZ
WEPDIÈ[LPWÏW[EÈMFOPTUJ UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜPE,č

.POUSFBM

ÀLPMB&$.POUSFBM
Montreal

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Budova školy v Montrealu a studenti při výuce
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

(FOFSBM

20

45 minut

1 týden +

18, obvykle 15

3-9

4FNJ*OUFOTJWF

24

45 minut

1 týden +

18, obvykle 15

3-9

*OUFOTJWF

30

45 minut

1 týden +

18, obvykle 15

3-9

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù

Nevyučuje se: 2.1., 20.2., 7.4., 22.5., 3.7., 7.8.,
4.9., 9.10., 10.11., 25.12. a 26.12.2023.
Výuka probíhá: General: 9.00 - 10.30; 11.00 12.30 hod.; ve vysoké sezóně výuka probíhá i odpoledne 14.15 - 15.45; 16.00 - 17.30 hod. a pravidelně se střídá. Semi Intensive: 9.00 - 10.30; 11.00
- 12.30 hod.; 2 dny také 13.30 - 15.00 hod. Intensive: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30; dále Po - Čt 13.30
- 15.00 hod.; Út a Čt navíc 15.00 - 15.45 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

(FOFSBM

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 18 studentů.

4FNJ*OUFOTJWF

má 24 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 18 studentů.

101*4À,0-:

*OUFOTJWF

má 30 lekcí týdně ve skupině nejvíce 18 studentů, odpolední lekce jsou zaměřené
na konverzaci, výslovnost, English for Travel, přípravu na TOEFL nebo IELTS.

Školy EC (dříve LSC) nabízejí kurzy angličtiny v
Kanadě od r. 1968, školy EC Canada jsou členy
kanadských asociací CAPLS a Languages Canada. EC má skvěle vybavené školy v Torontu, Montrealu a Vancouveru. Všechny tři školy byly během roku 2011 kompletně renovovány.
Ve všech školách EC je WiFi zdarma a každá škola má mnoho počítačů s internetem.
Škola přijímá studenty od 16 let, studenti mladší 18
let musí volit ubytování v hostitelské rodině a musí
mít odvoz z letiště a zpět zajištěný školou. Pro vstup
do Kanady musí mít notářsky ověřený souhlas rodičů/zákonných zástupců s touto cestou a kopii a
překlad rodného listu.
Škola&$.POUSFBM vyučuje kurzy angličtiny a francouzštiny v budově nákupního centra na nejrušnější ulici St. Catherine, blízko metra. O patro níž je
bohatá nabídka rychlého občerstvení a v přízemí je
nákupní středisko. Kvalitní rezidence je v docházkové vzdálenosti od školy. Internet a WiFi jsou zde
zdarma. 7SPDFW&$.POUSFBMTUVEPWBMB
GSBODPV[ÝUJOV-VDLB7POESÈčLPWÈ
.POUSFBM je dvojjazyčné město - polovina obyvatel používá angličtinu, druhá polovina zase francouzštinu, prakticky všichni ale ovládají oba jazyky!
Montreal má 3,6 milionu obyvatel, jeho centrum
leží na ostrově na řece sv. Vavřince.

K vycestování do Kanady na dobu kratší 6 měsíců není třeba vízum, je nutná registrace eTA (7 CAD).

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ









8



(FOFSBM



15 980



31 170

41 560



EBMÝÓUâEFO
4 970

4FNJ*OUFOTJWF



17 500



339 40

45 260



5 450

*OUFOTJWF



19 220



37 490

49 980



6 040

Cena v Kč zahrnuje výuku, připojení k internetu ve škole, výukový online program, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLKF,č6CZUPWÈOÓKFPETPCPUZQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V
4F[ØOB"
DFOBUâEOď

4F[ØOB#
OPDOBWÓD

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB4UBOEBSE, do 60 minut MHD od školy, sdílená koupelna, praní 1x týdně zdarma
jednolůžkový pokoj, bez stravy

4 140

720

4 770

810

jednolůžkový pokoj, polopenze

5 220

900

5 760

990

jednolůžkový pokoj, plná penze

5 760

990

6 390

1 080

3PEJOB$PNGPSU, do 60 minut MHD od školy, vlastní koupelna, praní 1x týdně zdarma
jednolůžkový pokoj, polopenze

6 930

1 170

7 560

1 260

jednolůžkový pokoj, plná penze

7 650

1 260

8 190

1 350

3F[JEFODF-B.BSRBV4IBSFE"QBSUNFOU od 18 let, cca 20 minut chůze od školy, sdílená koupelna
a kuchyně, WiFi zdarma, povlečení a ručníky poskytnuty, praní cca 5 CAD, fitness centrum, depozit 250 CAD
jednolůžkový pokoj, bez stravy

7 990

1 350

8 820

1 440

4F[ØOB"BTF[ØOB#

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Montreal - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště v Montrealu do ubytování stojí 2 160 Kč, odvoz zpět je za
stejnou cenu. Odvozy pro studenty mladší 18 let jsou povinné! Běžné taxi stojí 40 - 50 CAD.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou stojí 1 590 Kč, ubytovací poplatek stojí 1 990 Kč.
2. Učební materiály stojí 230 Kč týdně, nejvíce 1 820 Kč.
3. Sezónní příplatek ke všem kurzům od 12.6. do 8.9.2023, kratším jak 12 týdnů, je 380 Kč týdně.
--4. Příplatek za speciální dietu v rodině je 810 Kč týdně.
5. Příplatek za ubytování v rodině pro mladší 18 let je 450 Kč týdně.
6. Pro kurz kratší 6 měsíců není třeba vízum, je nutná registrace eTA (7 CAD). Studijní povolení, včetně
poplatku za zpracování biometrických údajů, stojí 4 610 Kč. Rádi Vám poradíme, jak je získat.

7Å-&5:"",5*7*5:
Školy EC pořádají pro své studenty ve všední dny
workshopy zdarma (výslovnost, konverzace, psaní),
kulturní a sportovní akce (např. plavbu na člunu,
rafting, pěší výlet spojený s piknikem, karaoke),
návštěvy sportovních utkání a muzeí, večírky,
prohlídky měst, promítání filmů apod. Hradíte
dopravu, případné vstupné. Jednodenní výlety stojí
40 - 150 CAD, několikadenní výlety stojí 145 - 350
CAD. Z Montrealu se jezdí do Quebec City, Ottawy,
Toronta a na Niagaru.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Španělština .............................................. 31%
2. Portugalština.............................................. 22%
3. Korejština...................................................
9%
4. Japonština..................................................
9%
èFÝUÓTUVEFOUJ ............................................... 

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

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

,BOBEB

5PSPOUP 7BODPVWFS OFKMFQÝÓÝLPMZW,BOBEď SPEJOZTQMOPVQFO[Ó SF[JEFODF 
UâEOZLVS[VPE,č TMFWB,čQīJPCKFEOÈWDFEP

5PSPOUP 7BODPVWFS

ÀLPMB*-"$

Vancouver
Toronto

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Studenti školy ILAC Vancouver, CN Tower v Torontu
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů
ve třídě

Jaz. úroveň

26+4

40 minut

2 týdny +

18 nejvíce

2-9

26+4+8

40 minut

2 týdny +

18 nejvíce

2-9

*&-541SFQBSBUJPO

26+4

40 minut

2 týdny +

18 nejvíce

5-9

$BNCSJEHF'$& $"&

26+4

40 minut

4 týdny +

18 nejvíce

5-9

1õ&)-&%,63;ù
*OUFOTJWF
1PXFS&OHMJTI

101*4,63;ù
*OUFOTJWF

má 26 lekcí obecné angličtiny týdně a 4 odpolední lekce, které můžete věnovat nácviku poslechu, výslovnosti, konverzaci, Business English, přípravě na zkoušku TOEFL aj.

1PXFS&OHMJTI kombinuje kurz Intensive a 8 lekcí akademické přípravy zaměřené na čtení, psaní
a zpracování domácích úkolů.
*&-54
1SFQBSBUJPO

má 26 lekcí angličtiny týdně zaměřených na zkoušku IELTS a 4 odpolední lekce
týdně poslechu, výslovnosti, konverzace aj.

$BNCSJEHF
'$& $"&

má 26 lekcí angličtiny týdně zaměřených na zkoušky FCE nebo CAE a 4 odpolední
lekce poslechu, výslovnosti, konverzace aj.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ





4

6





EBMÝÓUâEFO

*OUFOTJWF

13 270

19 880



39 360

52 480



6 300

1PXFS&OHMJTI

14 980

22 480



44 420

59 230



7 320

*&-541SFQBSBUJPO

13 970

20 950



41 470

55 240



6 650

-

-



39 360

52 480



6 300

$BNCSJEHF'$& $"&

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

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLÞčUPWBOâÝLPMPVKF,č6CZUPWÈOÓKFPE4PEP4P

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, do 60 minut jízdy MHD od školy, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma
dvoulůžkový pokoj, pouze pro dvojice, polopenze

4 490

nelze

jednolůžkový pokoj, polopenze

4 950

nelze

3F[JEFODF%SFBN)PVTF, Toronto, cca 30 minut MHD od školy, minimálně 4 týdny
pobytu, jednolůžkový pokoj, bez stravy, sdílená koupelna, WiFi a Netflix zdarma,

7 190

nelze

sdílená kuchyně, veřejná prádelna je nedaleko - jedno vyprání stojí cca 5 CAD
3F[JEFODF7JWB, Vancouver, cca 20 minut jízdy MHD od školy, minimálně 5 týdnů pobytu, sdílená koupelna,
WiFi zdarma, sdílená kuchyně, pračka je k dispozici v rezidenci, vratný depozit 250 CAD, administrativní poplatek
rezidenci je 80 CAD, cena ubytování je od 8 080 Kč týdně v závislosti na období a obsazenosti pokojů.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Toronto (Vancouver) - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště do ubytování stojí 2 070 Kč. Odvoz zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.
5.

Registrační poplatek účtovaný školou je 3 240 Kč, ubytovací poplatek účtovaný školou je 3 870 Kč.
Učební materiály stojí 360 Kč týdně.
Příplatek za ubytování v rodině od 29.4. do 30.9.2023 je 640 Kč týdně. Speciální dieta stojí 540 Kč týdně.
Poplatek za zkoušku FCE nebo CAE je 8 550 Kč.
K vycestování do Kanady na dobu kratší 6 měsíců není třeba vízum, je nutná registrace eTA (7 CAD).
Studijní vízum, včetně poplatku za zpracování biometrických údajů kanadským vízovým oddělením,
stojí 4 610 Kč. Rádi Vám poradíme, jak toto vízum získat.

---

/FWZVčVKFTF 20.2., 7.4., 22.5., 7.8., 4.9., 9.10.,
25.12., 26.12. (T) 2023.
7âVLB QSPCÓIÈ Intensive, IELTS Preparation,
Cambridge: 8.30 - 11.10; 11.40 - 13.00 hod. Power
English: 8.30 - 9.50; 10.00 - 11.20; 11.40 - 13.00
hod. a pondělí až čtvrtek 13.20 - 14.40 hod.
%PQPSVčFOÏ [BčÈULZ 3.1., 16.1., 30.1., 13.2.,
27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5., 23.5., 5.6.,
19.6., 4.7., 17.7., 31.7., 14.8., 28.8., 11.9., 25.9.,
10.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12.2023.
Ve výše uvedených termínech mohou začínat i nepraví začátečníci.
Pokud je v pondělí svátek, noví studenti mají testy a
orientaci v pondělí a výuka začíná v úterý.
Zkouška Cambridge FCE: 10.3., 6.6., 24.8.,
28.11.2023
Zkouška Cambridge CAE: 11.3., 7.6., 25.8.,
29.112023.

101*4À,0-:

ILAC 5PSPOUP a *-"$ 7BODPVWFS jsou členy
asociací Languages Canada, všichni učitelé mají
univerzitní vzdělání a bohaté zkušenosti s výukou
angličtiny. ILAC získala pětkrát za sebou ocenění
prestižní LTM Star Awards (nejlepší škola v Severní
Americe) a v r. 2019 získala ST Leading Star Award.
*-"$5PSPOUP sídlí v centru Toronta, blízko křižovatky
rušných ulic Bloor a Yonge. Má multimediální učebnu s mnoha počítači, internet i WiFi jsou zdarma.
5PSPOUP je bezpečné a kulturní město, UNESCO
vyhlásilo Toronto třikrát za město s nejvyšší kvalitou
života na světě. Blízko školy sídlí městská knihovna,
restaurace, obchody, bary, kina a divadla.
*-"$7BODPVWFS sídlí v centru, blízko Canada Place, škola má 3 kampusy, všechny velice moderní.
Kampusy mají klubovnu, spoustu počítačů k dispozici, internet a WiFi zdarma.
7BODPVWFS je bezpečné, krásné město na pobřeží
Tichého oceánu. Má spoustu parků a zeleně, rozkládá se na členitém pobřeží, z něhož se zvedají vrcholy Skalistých hor. Vancouver má teplejší podnebí než
Toronto, téměř nikdy zde nesněží.

7Å-&5:"",5*7*5:
ILAC Toronto nabízí výlety a akce, které Vám umožní poznat životní styl v Kanadě a procvičit si angličtinu. Dvakrát měsíčně jsou placené víkendové výlety na Niagarské vodopády, do Montrealu, Quebec City, Ottawy nebo New Yorku.
ILAC Vancouver nabízí placené víkendové výlety
na Mount Whistler, do Victorie, Seattlu aj. Na kurzu angličtiny ve škole ILAC se určitě nebudete nudit!

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Portugalština................................................. 20%
2. Španělštinaa.................................................. 12%
3. Korejština....................................................... 10%
4. Japonština..................................................... 7%
èFÝUÓTUVEFOUJ.................................................... 

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

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEEPMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

,BOBEB

7BODPVWFS ÝQJčLPWÈÝLPMB PCFDOÈBPCDIPEOÓBOHMJčUJOB [LPVÝLZ'$& $"& 
SPEJOZ BQBSUNÈOZ UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜPE,č

7BODPVWFS

ÀLPMB&$7BODPVWFS

Vancouver

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy EC Vancouver, studenti o přestávce, Rogers Aréna a výuka
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

(FOFSBM

20

45 minut

1 - 23 týdnů

18, obvykle 15

3-9

4FNJ*OUFOTJWF

24

45 minut

1 - 23 týdnů

18, obvykle 15

3-9

1õ&)-&%,63;ù

Nevyučuje se: 2.1., 20.2., 7.4., 22.5., 3.7., 7.8.,
4.9., 9.10., 10.11., 25.12. a 26.12.2023.
Výuka probíhá: General: 9.00 - 10.30; 10.45
- 12.15 hod. Výuka může v létě probíhat 13.00 14.30; 14.45 - 16.15 hod., rozvrh se mění po týdnu.
Semi Intensive, English for Work a English in the
City: 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15 hod. a 2x týdně
13.00 - 14.30 hod.
Intensive, Cambridge Exam: 9.00 - 10.30; 10.45 12.15 hod.; 13.00 - 14.30 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Cambridge Exam: FCE: 2.1. - 10.3., zkouška 10.3.;
27.3. - 2.6., zkouška 3.6.; 18.9. - 24.11., zkouška
28.11.2023.
CAE: 2.1. - 10.3., zkouška 11.3.; 27.3. - 2.6., zkouška 7.6.; 19.6. - 25.8., zkouška 25.8.; 18.9. - 24.11.,
zkouška 29.11.2023.
CPE: 2.1. - 3.3., zkouška 4.3.; 18.9. - 24.11., zkouška 30.11.2023.

101*4À,0-:













EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



16 850



32 920

54 860



5 210

4FNJ*OUFOTJWF



18 360



36 260

59 670



5 610

*OUFOTJWF



19 960



38 920

64 870



6 280

&OHMJTIGPS8PSL



18 360



36 260

59 670



---

Škola &$ 7BODPVWFS (původně LSC Vancouver) nabízí kurzy angličtiny v Kanadě od r.
1968, je členem kanadských asociací CAPLS
a Languages Canada. EC Vancouver má sesterské
školy v Torontu a Montrealu.
Kvalifikovaní učitelé, kurzy zakončené mezinárodně
uznanými zkouškami a vyrovnaný národnostní mix
studentů, to jsou hlavní klady školy. EC Vancouveru
je zkušební centrum pro zkoušky typu Cambridge.
Škola přijímá studenty od 16 let, studenti mladší 18
let můžou bydlet jen v hostitelské rodině a musí mít
odvoz z letiště a zpět zajištěný školou. Pro vstup do
Kanady musí mít notářsky ověřený souhlas rodičů/
zákonných zástupců s touto cestou a kopii a překlad rodného listu.
Škola &$ 7BODPVWFS sídlí v centru. Je moderně
vybavená, má 19 tříd, klubovnu a knihovnu, WiFi
zdarma a 24 počítačů pro studenty. 7BODPVWFS
leží na pobřeží Tichého oceánu, má 2,2 milionu
obyvatel, je to největší město provincie Britská Kolumbie. Vancouver Vás uchvátí nádherným panoramatem zasněžených hor vyrůstajících z Pacifiku. Ve
Vancouveru skoro nesněží, ale sjezdovky jsou půl
hodiny od města. Lyžovat můžete skoro celý rok ve
Whistleru, 2 hodiny od Vancouveru. Vancouver se
umísťuje na předních příčkách anket o město s nejvyšší kvalitou života.

&OHMJTIJOUIF$JUZ



18 360



---

---

---

---

10,3"è07«/¶/"%"-À¶453"/ê

$BNCSJEHF&YBN

---

---

---

---

64 870

---

---

30

45 minut

1 - 23 týdnů

18, obvykle 15

3-9

&OHMJTIGPS8PSL

20+4

45 minut

1 - 12 týdnů

18, obvykle 15

6-9

&OHMJTIJOUIF$JUZ

20+4

45 minut

1 - 4 týdny

18, obvykle 15

6-9

$BNCSJEHF&YBN

30

45 minut

10 týdnů

18, obvykle 15

6 - 10

*OUFOTJWF

101*4,63;ù
(FOFSBM

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 18 studentů.

4FNJ*OUFOTJWF

má 24 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 18 studentů.

*OUFOTJWF

má 30 lekcí týdně ve skupině nejvíce 18 studentů, odpolední lekce jsou zaměřené
na konverzaci, výslovnost, English for Travel, přípravu na TOEFL nebo IELTS.

&OHMJTIGPS8PSL

kombinuje kurz General se 4 odpoledními lekcemi obchodní angličtiny týdně
(obchodní angličtina, management, obchodní jednání, obchodní smlouvy atd.).

&OHMJTIJOUIF$JUZ

kombinuje kurz General se 4 odpoledními lekcemi týdně, které jsou zaměřené
na návštěvy místních památek, podniků a kulturu.

$BNCSJEHF&YBN

má 30 lekcí týdně zaměřených na zkoušku Cambridge FCE, CAE a CPE. Kurzy mají pevné začátky, viz Začátky kurzů.

K vycestování do Kanady na dobu kratší 6 měsíců není třeba vízum, je nutná registrace eTA (7 CAD).

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ

Cena v Kč zahrnuje výuku, připojení k internetu ve škole, výukový online program, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

---

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

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEEPMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

,BOBEB

7BODPVWFS ÝQJčLPWÈÝLPMB PCFDOÈBPCDIPEOÓBOHMJčUJOB [LPVÝLZ'$& $"& 
SPEJOZ BQBSUNÈOZ UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜPE,č

7BODPVWFS

ÀLPMB&$7BODPVWFS

Studenti na výletech, Vancouver výuka, recepce školy

$&/¶,6#:507«/¶

6CZUPWBDÓQPQMBUFLKF,č6CZUPWÈOÓKFPETPCPUZQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V
4F[ØOB"
DFOBUâEOď

4F[ØOB#

OPDOBWÓD

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB4UBOEBSE, do 60 min. MHD od školy, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní cca 5 CAD
jednolůžkový pokoj, polopenze

5 490

990

6 120

1 080

 "QBSUNÈOZ $PNGPSU 7JWB, od 19 let, 20 min. chůze od školy, sdílená koupelna a kuchyně, prádelna,
tělocvična a sauna v objektu, TV, 1x týdně úklid, výměna ložního prádla a ručníků, WiFi zdarma, depozit 300 CAD
jednolůžkový pokoj, bez stravy

9 450

1 530

11 160

1 800

dvoulůžkový pokoj, bez stravy,
jen pro dvojice (cena za osobu)

7 190

1 170

8 730

1 440

4F[ØOB"BTF[ØOB#

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Vancouver - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště do ubytování ve Vancouveru stojí 2 430 Kč. Odvoz zpět stojí
stejně. Běžné taxi stojí cca 60 CAD. Pro studenty mladší 18 let jsou odvozy povinné.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Registrační poplatek účtovaný školou je 140 CAD, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Ubytovací poplatek účtovaný školou je 230 CAD, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Učební materiály stojí 220 Kč týdně, maximálně 1 730 Kč.
Sezónní příplatek ke všem kurzům od 12.6. do 8.9.2023, kratším jak 12 týdnů, je 360 Kč týdně.
Příplatek za ubytování v rodině pro studenty mladší 18 let je 450 Kč týdně.
Příplatek za speciální dietu v rodině je 810 Kč týdně.
Poplatek za zkoušku FCE nebo CAE je 7 200 Kč.
K vycestování do Kanady na dobu kratší 6 měsíců není třeba vízum, je nutná registrace eTA (7 CAD).
Studijní povolení, včetně poplatku za zpracování biometrických údajů kanadským vízovým oddělením,
stojí 4 610 Kč. Rádi Vám poradíme, jak toto povolení získat.

---

7Å-&5:"",5*7*5:
Škola EC pořádá pro své studenty ve všední dny
workshopy zdarma (výslovnost, konverzace, psaní),
kulturní a sportovní akce (např. plavbu na člunu,
rafting, pěší výlet spojený s piknikem, karaoke),
návštěvy sportovních utkání a muzeí, večírky,
prohlídky měst, promítání filmů apod. Hradíte
dopravu, případné vstupné. Jednodenní výlety
stojí 40 - 150 CAD, několikadenní výlety stojí 145
- 350 CAD.
Z Vancouveru navštívíte města jako je Whistler,
Victoria, Calgary a Seattle. Pro cestu do USA (pokud
cestujete letadlem) je nutné mít vyřízenou ESTU.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Korejština...................................................... 22%
2. Portugalština................................................ 20%
3. Japonština.................................................... 15%
4. Němčina....................................................... 11%
5. Španělština................................................... 7%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................... 

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

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

,BOBEB

5PSPOUP  ÝQJčLPWÈ  NPEFSOÓ ÝLPMB QSP TUVEFOUZ   XPSLTIPQZ [EBSNB
SPEJOZJSF[JEFODF UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜLVS[VPE,č

5PSPOUP

ÀLPMB&$ 5PSPOUP

Toronto

Počítačová učebna a studenti školy EC 30+ při výuce
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů
ve třídě

(FOFSBM

20

45 minut

1 týden +

18, obvykle 15

3-9

4FNJ*OUFOTJWF

24

45 minut

1 týden +

18, obvykle 15

3-9

*OUFOTJWF

30

45 minut

1 týden +

18, obvykle 15

3-9

20+10

45 minut

1 - 12 týdnů

18, obvykle 15

6-9

1õ&)-&%,63;ù

&OHMJTIGPS8PSL

Jaz. úroveň

101*4,63;ù
(FOFSBM

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 18 studentů.

4FNJ*OUFOTJWF

má 24 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 18 studentů.

*OUFOTJWF

má 30 lekcí týdně ve skupině nejvíce 18 studentů, pro odpolední lekce si volíte
zaměření na konverzaci, výslovnost, English for Travel, přípravu na TOEFL, IELTS.

&OHMJTIGPS8PSL

kombinuje kurz General s 10 odpoledními lekcemi obchodní angličtiny týdně
(obchodní angličtina, management, obchodní jednání, obchodní smlouvy atd.).

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 2.1., 20.2., 7.4., 22.5., 3.7., 7.8.,
4.9., 9.10., 10.11., 25.12. a 26.12.2023.
Výuka probíhá: General: 9.00 - 10.30; 10.45
- 12.15 hod. Výuka může v létě probíhat 13.00 14.30; 14.45 - 16.15 hod., rozvrh se mění po týdnu.
Semi Intensive: 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15 hod.
a 2x týdně 13.00 - 14.30 hod.
Intensive a English for Work: 9.00 - 10.30; 10.45
- 12.15 hod.; 13.00 - 14.30 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.









8



EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



16 850



32 920

43 890



5 210

101*4À,0-:

4FNJ*OUFOTJWF



18 360



36 260

48 290



5 610

*OUFOTJWF



19 960



38 920

51 890



6 280

&OHMJTIGPS8PSL



19 960



38 920

51 890



---

&$ 5PSPOUPnabízí kurzy angličtiny pro studenty starší 30 let. Škola je členem asociace Languages Canada. Každý student má zdarma výukový
online program a každý týden jsou nejméně dva
workshopy zdarma.
&$   5PSPOUP sídlí v moderní budově na Eglinton Avenue, rušné čtvrti se spoustou obchodů a
kaváren. Škola má 23 tříd, kavárnu, studovnu, kuchyňku, 29 počítačů pro studenty, WiFi je zdarma.
5PSPOUP je největší kanadské město. Má více než
4,7 milionů obyvatel. Ve městě panuje přátelská
atmosféra. Odevšad vidíte CN Tower, která se tyčí
do výšky 533,30 metrů, orientace je snadná.

Cena v Kč zahrnuje výuku, připojení k internetu ve škole, výukový online program, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLKF,č6CZUPWÈOÓKFPETPCPUZQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V
4F[ØOB"
DFOBUâEOď

4F[ØOB#

OPDOBWÓD

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB4UBOEBSE, do 60 minut MHD od školy, sdílená koupelna, WiFi a praní 1x týdně zdarma
jednolůžkový pokoj, polopenze

5 490

990

6 120

1 080

3F[JEFODF%PXOUPXO"QBSUNFOUT, 25 min. MHD od školy, povlečení poskynuto, ručníky vlastní, praní za
2,25 CAD, WiFi zdarma, bez stravy, klubovna, jóga, sdílená koupelna
jednolůžkový pokoj Economy,
okno do chodby, sdílená koupelna

7 190

1 170

7 740

1 260

1L pokoj, okno ven, sdílená koup.

7 560

1 260

8 100

1 350

4F[ØOB"BTF[ØOB#

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Toronto - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště do ubytování stojí 2 430 Kč. Odvoz zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Registrační poplatek účtovaný školou je 140 CAD, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Ubytovací poplatek účtovaný školou je 230 CAD, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Učební materiály stojí 220 Kč týdně, maximálně 1 730 Kč.
Sezónní příplatek ke všem kurzům od 12.6. do 8.9.2023, kratším jak 12 týdnů, je 360 Kč týdně.
Příplatek za speciální dietu v rodině je 810 Kč týdně.
K vycestování do Kanady na dobu kratší 6 měsíců není třeba vízum, je nutná registrace eTA (7 CAD).
Studijní povolení, včetně poplatku za zpracování biometrických údajů kanadským vízovým oddělením,
stojí 4 610 Kč. Rádi Vám poradíme, jak toto povolení získat.

---

7Å-&5:"",5*7*5:
Školy EC pořádají pro své studenty ve všední dny
workshopy zdarma (výslovnost, konverzace, psaní),
kulturní a sportovní akce (např. plavbu na člunu,
rafting, pěší výlet spojený s piknikem, karaoke),
návštěvy sportovních utkání a muzeí, večírky, prohlídky
měst, promítání filmů apod. Hradíte dopravu,
případné vstupné. Jednodenní výlety stojí 40 - 150
CAD, několikadenní výlety stojí 145 - 350 CAD.
Z Toronta se jezdí do Quebec City, na Niagaru, do
Ottawy, New Yorku nebo Washingtonu.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Portugalština................................................. 21%
2. Japonština.................................................... 21%
3. Španělština................................................... 14%
4. Francouzština............................................... 12%
5. Korejština...................................................... 11%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................... 

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

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

,BOBEB

7BODPVWFS ÝQJčLPWÈ NPEFSOÓÝLPMBQSPTUVEFOUZ QSĜNďSOâWďLMFU 
SPEJOZ SF[JEFODF UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜ,č

7BODPVWFS

ÀLPMB&$ 7BODPVWFS

Vancouver

Recepce školy EC Vancouver 30+ a studenti při výuce
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů
ve třídě

Jaz. úroveň

(FOFSBM

20

45 minut

1 týden +

18, obvykle 15

3-9

4FNJ*OUFOTJWF

24

45 minut

1 týden +

18, obvykle 15

3-9

*OUFOTJWF

30

45 minut

1 týden +

18, obvykle 15

3-9

20+4

45 minut

1 - 12 týdnů

18, obvykle 15

6-9

1õ&)-&%,63;ù

&OHMJTIGPS8PSL

101*4,63;ù
(FOFSBM

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 18 studentů.

4FNJ*OUFOTJWF

má 24 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 18 studentů.

*OUFOTJWF

má 30 lekcí týdně ve skupině nejvíce 18 studentů, pro odpolední lekce si volíte
zaměření na konverzaci, výslovnost, English for Travel, přípravu na TOEFL, IELTS.

&OHMJTIGPS8PSL

kombinuje kurz General s 10 odpoledními lekcemi obchodní angličtiny týdně
(obchodní angličtina, management, obchodní jednání, obchodní smlouvy atd.).

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ









8



EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



16 850



32 920

43 890



5 210

4FNJ*OUFOTJWF



18 360



36 260

48 290



5 610

*OUFOTJWF



19 960



38 920

51 890



6 280

&OHMJTIGPS8PSL



19 960



38 920

51 890



---

Cena v Kč zahrnuje výuku, připojení k internetu ve škole, výukový online program, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLKF,č6CZUPWÈOÓKFPETPCPUZQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V
4F[ØOB"
DFOBUâEOď

4F[ØOB#

OPDOBWÓD

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB4UBOEBSE, do 60 min. MHD od školy, sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní cca 5 CAD
jednolůžkový pokoj, polopenze

5 490

990

6 120

1 080

 "QBSUNÈOZ $PNGPSU 7JWB, od 19 let, 20 min. chůze od školy, sdílená koupelna a kuchyně, prádelna,
tělocvična a sauna v objektu, TV, 1x týdně úklid, výměna ložního prádla a ručníků, WiFi zdarma, depozit 300 CAD
jednolůžkový pokoj, bez stravy

9 450

1 530

11 160

1 800

dvoulůžkový pokoj, bez stravy,
jen pro dvojice (cena za osobu)

7 190

1 170

8 730

1 440

4F[ØOB"BTF[ØOB#

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Vancouver - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště do ubytování ve Vancouveru stojí 2 430 Kč. Odvoz zpět stojí
stejně. Běžné taxi stojí cca 60 CAD.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Registrační poplatek účtovaný školou je 140 CAD, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Ubytovací poplatek účtovaný školou je 230 CAD, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Učební materiály stojí 220 Kč týdně, maximálně 1 730 Kč.
Sezónní příplatek ke všem kurzům od 12.6. do 8.9.2023, kratším jak 12 týdnů, je 360 Kč týdně.
Příplatek za speciální dietu v rodině je 810 Kč týdně.
K vycestování do Kanady na dobu kratší 6 měsíců není třeba vízum, je nutná registrace eTA (7 CAD).
Studijní povolení, včetně poplatku za zpracování biometrických údajů kanadským vízovým oddělením,
stojí 4 610 Kč. Rádi Vám poradíme, jak toto povolení získat.

---

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 2.1., 20.2., 7.4., 22.5., 3.7., 7.8.,
4.9., 9.10., 10.11., 25.12. a 26.12.2023.
Výuka probíhá: General: 9.00 - 10.30; 10.45
- 12.15 hod. Výuka může v létě probíhat 13.00 14.30; 14.45 - 16.15 hod., rozvrh se mění po týdnu.
Semi Intensive, English for Work: 9.00 - 10.30;
10.45 - 12.15 hod. a 2x týdně 13.00 - 14.30 hod.
Intensive: 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15 hod.;13.00
- 14.30 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

101*4À,0-:
&$7BODPVWFS (původně LSC Vancouver) nabízí
kurzy angličtiny v Kanadě od r. 1968, je členem
kanadských asociací CAPLS a Languages Canada. EC Vancouver má sesterské školy v Torontu a
Montrealu.
&$ 7BODPVWFS sídlí v centru. Je moderně
vybavená, má 19 tříd, klubovnu a knihovnu, WiFi
zdarma a 24 počítačů pro studenty.
Kvalifikovaní učitelé, kurzy zakončené mezinárodně
uznanými zkouškami a vyrovnaný národnostní mix
studentů, to jsou hlavní klady školy. EC Vancouveru
je zkušební centrum pro zkoušky typu Cambridge.
7BODPVWFS leží na pobřeží Tichého oceánu, má
2,2 milionu obyvatel, je to největší město provincie
Britská Kolumbie. Vancouver Vás uchvátí nádherným
panoramatem zasněžených hor vyrůstajících z Pacifiku. Ve Vancouveru skoro nesněží, ale sjezdovky
jsou půl hodiny od města. Vancouver patří mezi
města s nejvyšší kvalitou života.

7Å-&5:"",5*7*5:
Škola EC pořádá pro své studenty ve všední dny
workshopy zdarma (výslovnost, konverzace, psaní),
kulturní a sportovní akce (např. plavbu na člunu,
rafting, pěší výlet spojený s piknikem, karaoke),
návštěvy sportovních utkání a muzeí, večírky,
prohlídky měst, promítání filmů apod. Hradíte
dopravu, případné vstupné. Jednodenní výlety
stojí 40 - 150 CAD, několikadenní výlety stojí 145
- 350 CAD.
Z Vancouveru navštívíte města jako je Whistler,
Victoria, Calgary nebo Seattle. Pro cestu do USA
(pokud cestujete letadlem) je nutné mít vyřízenou ESTU.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Korejština...................................................... 22%
2. Portugalština................................................ 20%
3. Japonština.................................................... 15%
4. Němčina....................................................... 11%
5. Španělština.......................................................7%
èFÝUÓTUVEFOUJ..................................................... 

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

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEEPMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

,BOBEB

5PSPOUP ÝQJčLPWÈÝLPMB QSPTUVEFOUZPEEPMFU SPEJOZJBQBSUNÈOZ
T8J'J UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜLVS[VPE,č

5PSPOUP

ÀLPMB&$5PSPOUP

Toronto

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 2.1., 20.2., 7.4., 22.5., 3.7., 7.8.,
4.9., 9.10., 10.11., 25.12. a 26.12.2023.
Výuka probíhá:
General: 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15 hod. Výuka
může v létě probíhat 13.00 - 14.30; 14.45 - 16.15
hod., rozvrh se mění po týdnu.
Semi Intensive, English for Work a English in the
City: 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15 hod. a 2x týdně
13.00 - 14.30 hod.
Intensive: 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15 hod.; 13.00
- 14.30 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

101*4À,0-:

Budova školy EC Toronto, studenti školy na Niagarských vodopádech a při výuce, Toronto a studenti o přestávce
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

(FOFSBM

20

45 minut

1 týden +

18, obvykle 15

3-9

4FNJ*OUFOTJWF

24

45 minut

1 týden +

18, obvykle 15

3-9

*OUFOTJWF

30

45 minut

1 týden +

18, obvykle 15

3-9

&OHMJTIGPS8PSL

20+4

45 minut

1 - 12 týdnů

18, obvykle 15

6-9

&OHMJTIJOUIF$JUZ

20+4

45 minut

1 - 4 týdny

18, obvykle 15

6-9

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
(FOFSBM

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 18 studentů.

4FNJ*OUFOTJWF

má 24 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 18 studentů.

*OUFOTJWF

má 30 lekcí týdně ve skupině nejvíce 18 studentů, odpolední lekce jsou zaměřené
na konverzaci, výslovnost, English for Travel, přípravu na TOEFL nebo IELTS.

&OHMJTIGPS8PSL

kombinuje kurz General se 4 odpoledními lekcemi obchodní angličtiny týdně
(obchodní angličtina, management, obchodní jednání, obchodní smlouvy atd.).

&OHMJTIJOUIF$JUZ

kombinuje kurz General se 4 odpoledními lekcemi týdně, které jsou zaměřené
na návštěvy místních památek, podniků a kulturu.

K vycestování do Kanady na dobu kratší 6 měsíců není třeba vízum, je nutná registrace eTA (7 CAD).

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
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EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



16 850



32 920

43 890



5 210

4FNJ*OUFOTJWF



18 360



36 260

48 290



5 610

*OUFOTJWF



19 960



38 920

51 890



6 280

&OHMJTIGPS8PSL



18 360



36 260

48 290



---

&OHMJTIJOUIF$JUZ



18 360



---

---

---

---

Cena v Kč zahrnuje výuku, připojení k internetu ve škole, výukový online program, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

---

&$5PSPOUP (dříve LSC Canada) nabízí kurzy angličtiny v Kanadě od r. 1968. Dvě sesterské školy
jsou v Montrealu a Vancouveru. Všechny školy EC
Canada jsou členy kanadských asociací CAPLS
a Languages Canada.
EC Toronto je skvěle vybavená, má kvalifikované
učitele a vyrovnaný národnostní mix studentů. EC
Toronto je rozdělena do dvou částí, v jedné části
školy studují studenti od 16 do 29 let a v druhé
studenti od 30 let výše. Budete studovat s vrstevníky,
nemusíte se bát, že ve Vaší třídě budou převažovat
studenti mimo Vaši věkovou kategorii.
Každý student má zdarma výukový online program a každý týden jsou nejméně dva workshopy
zdarma.
Škola přijímá studenty od 16 let, studenti mladší 18
let musí volit ubytování v hostitelské rodině a musí
mít odvoz z letiště a zpět zajištěný školou. Pro vstup
do Kanady musí mít notářsky ověřený souhlas rodičů/zákonných zástupců s touto cestou a kopii a
překlad rodného listu.
&$5PSPOUP vyučuje angličtinu ve vlastní budově situované v centru města. V přízemí je příjemná kavárna, kde studenti obědvají a svačí. Internet a WiFi je
zdarma, studenti mohou využívat knihovnu.
5PSPOUP je největší kanadské město. Má více než
4,7 milionu obyvatel. Turistům se líbí přátelská
a pohodová atmosféra. Navštivte Niagaru a zastavte se ve vinicích ochutnat skvělé ledové víno! Ať jste
v Torontu kdekoliv, vždycky vidíte CN Tower, nejvyšší stavbu na severní polokouli, která se tyčí do
výšky 533,30 metrů.

10,3"è07«/¶/"%"-À¶453"/ê

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

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEEPMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

,BOBEB

5PSPOUP ÝQJčLPWÈÝLPMB QSPTUVEFOUZPEEPMFU SPEJOZJBQBSUNÈOZ
T8J'J UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜLVS[VPE,č

5PSPOUP

ÀLPMB&$5PSPOUP

Studenti při aktivitách a o přestávce ve škole a pohled na Toronto

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLKF,č6CZUPWÈOÓKFPETPCPUZQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V
4F[ØOB"
DFOBUâEOď

4F[ØOB#

OPDOBWÓD

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB4UBOEBSE, do 60 minut MHD od školy, sdílená koupelna, WiFi a praní 1x týdně zdarma
jednolůžkový pokoj, polopenze

5 490

990

6 120

1 080

3F[JEFODF%PXOUPXO"QBSUNFOUT, 25 min. MHD od školy, povlečení poskynuto, ručníky vlastní, praní za
2,25 CAD, WiFi zdarma, bez stravy, klubovna, jóga, sdílená koupelna
jednolůžkový pokoj Economy,
okno do chodby, sdílená koupelna

7 190

1L pokoj, okno ven, sdílená koup.

7 560

1 170
1 260

7 740
8 100

1 260
1 350

4F[ØOB"BTF[ØOB#

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Toronto - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště do ubytování v Torontu stojí 2 430 Kč. Odvoz zpět stojí stejně.
Odvozy jsou povinné pro studenty mladší 18 let. Běžné taxi stojí 50 - 75 CAD, tedy max. 1 400 Kč.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Registrační poplatek účtovaný školou je 140 CAD, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Ubytovací poplatek účtovaný školou je 230 CAD, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Učební materiály stojí 220 Kč týdně, maximálně 1 730 Kč.
Sezónní příplatek ke všem kurzům od 12.6. do 8.9.2023, kratším jak 12 týdnů, je 360 Kč týdně.
Příplatek za speciální dietu v rodině je 810 Kč týdně.
K vycestování do Kanady na dobu kratší 6 měsíců není třeba vízum, je nutná registrace eTA (7 CAD).
Studijní povolení, včetně poplatku za zpracování biometrických údajů kanadským vízovým oddělením,
stojí 4 610 Kč. Rádi Vám poradíme, jak toto povolení získat.

---

7Å-&5:"",5*7*5:
Škola EC pořádá pro své studenty ve všední dny
workshopy zdarma (výslovnost, konverzace, psaní),
kulturní a sportovní akce (např. plavbu na člunu,
rafting, pěší výlet spojený s piknikem, karaoke),
návštěvy sportovních utkání a muzeí, večírky, prohlídky
měst, promítání filmů apod. Hradíte dopravu,
případné vstupné. Jednodenní výlety stojí 40 - 150
CAD, několikadenní výlety stojí 145 - 350 CAD.
Z Toronta se jezdí do Quebec City, na Niagaru, do
Ottawy, New Yorku nebo Washingtonu.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Portugalština................................................. 21%
2. Japonština.................................................... 21%
3. Španělština................................................... 14%
4. Francouzština............................................... 12%
5. Korejština...................................................... 11%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................... 

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.

