Angličtina

Nový Zéland

ŠIRŠÍ NABÍDKU KURZŮ A STUDIA NA NOVÉM ZÉLANDU NAJDETE NA WWW.INTACT.CZ
... NAD HLAVOU MÍT JIŽNÍ KŘÍŽ ...

CO ŘÍKAJÍ NAŠI ZÁKAZNÍCI?

Nový Zéland považuje mnoho našich zákazníků za vysněnou zemi nepřekonatelných
přírodních krás. Nový Zéland však nejsou jen nádherné pláže, jezera, fjordy, hory,
kaňony, maorská kultura a příjemné podnebí s opačnými ročními dobami vůči Evropě.

Zbyněk, Mount Maunganui Language Centre,
Mount Maunganui, kurz Full Time: „Rodinu jsem
měl perfektní. Víkendové extra placené výlety od
školy byly taky super. Všichni učitelé, personál školy
+ rodiny byli velmi přátelští a příjemní lidé. Oceán
a pláže byly nádherné.“

t Nový Zéland má velmi výkonnou ekonomiku, patří mezi nejvyspělejší země světa. Novozélandský vzdělávací systém má velmi vysoký kredit a vláda do něj investuje značné prostředky. Novozélandské jazykové školy angličtiny se snaží o vyrovnaný poměr mezi asijskými a evropskými studenty
a lákají je nejen na přírodní krásy Nového Zélandu, ale i na přátelskost místních obyvatel.
t Nový Zéland osídlila britská střední třída, pro kterou byla tato země s příjemným klimatem vítanou alternativou k Velké Británii. Necelé čtyři miliony obyvatel tvoří z deseti procent
Maorové, původní obyvatelé Nového Zélandu, kteří si zachovali svoji kulturu. Maorové a Novozélanďané
evropského původu vytvořili harmonickou, rasově tolerantní společnost. Atmosféru důvěry, pohody a přírodní
krásy považují naši zákazníci za nejpůsobivější zážitek, který si z této země odvážejí. Novozélanďané milují
sporty. Ragby je samozřejmě nejoblíbenější, ale lyžování, golf, tenis, surfing, plachtění, horolezectví a spousta
jiných sportů je tu jako doma stejně jako mnohé adrenalinové sporty. Bungy jumping, white water rafting, jet boating nebo zorbing vznikly právě na Novém Zélandu!
t Dalším kladným zážitkem jsou přijatelné ceny a vysoká kvalita zboží, především potravin. Nikde jinde neochutnáte tak skvělé jehněčí, nikde jinde mimo Itálii nemají tak dobré espresso. Nezapomeňte ochutnat med manuka, fantastickou zmrzlinu „hokey pokey“ a báječné pečivo. Nový Zéland je navíc cenově dostupná země.
t Někteří zákazníci mají obavy, že Novozélanďanům není rozumět. Není to pravda. Novozélanďané
mluví srozumitelnou angličtinou! Nejnápadnější
rozdíl je vysoké „e“, které zní spíše jako „i“, takže
slova „lift“ a „left“ zní hodně podobně.
Auckland
t Vybrali jsme pro Vás školy sdružené v asoMt. Maunganui
ciaci English New Zealand, která sdružuje nejRotorua
lepší novozélandské školy. Osobně jsem navštívil
cca 30 novozélandských škol angličtiny na Severním i Jižním ostrově. Nebojte se jet na Nový
Nelson
Zéland během českých letních prázdnin! NěkteWellington
ré školy nabízejí speciální ceny na toto období!
Novozélandská zima znamená 13 - 18°Celsia
Christchurch
a srpen 2014 byl na Novém Zélandu v podstaQueenstown
tě teplotně stejný jako srpen v České republice.
t Jestliže máte zájem o studium na střední škole,
najdete je v našem katalogu v oddíle kurzů angličtina pro děti a mládež a na www.intact.cz. Školní rok na Novém Zélandu začíná na konci ledna,
druhé pololetí začíná v polovině července, školní rok končí na konci listopadu. Pokud Vás z Vaší střední školy uvolní jen na jedno pololetí, můžete na konci června odjet na Nový Zéland, absolvovat jedno
pololetí, složit zkoušku FCE nebo CAE, před Vánocemi budete doma a můžete pokračovat ve studiu na
střední škole se svými spolužáky!
t Od října 2019 je pro krátkodobé pobyty do 90 dnů nutná registrace NZeTA. Rádi Vám s vyřízením
pomůžeme. Pro delší kurzy je třeba studentské vízum.
POZOR:
Pokud si koupíte nejméně 14 týdenní kurz, zajistíme Vám studijní vízum s možností práce. Můžete pak
na Novém Zélandu legálně pracovat 20 hodin týdně, stejně jako v Austrálii.
Češi od 18 do 35 let mohou využít Working Holiday Visa, které umožňuje až 1 rok legální práce na Novém Zélandu. Vízová kvóta na rok 2020 je 1 200 míst a bude uvolněna 5.3.2020 v 10.00
hod. novozélandského času! Rádi Vám poradíme, jak si vyřídit toto novozélandské pracovní vízum.

Nový
Zéland

HLAVNÍ VÝHODY STUDIA NA NOVÉM ZÉLANDU:
1. Vysoká kvalita výuky a ubytování za vynikající ceny. Porovnáte-li ceny kurzů na Novém
Zélandu například s Austrálií, zjistíte, že Nový Zéland nabízí více za méně peněz. Ve třídách
je méně studentů než v australských školách.
2. Bezpečná, krásná země. Na Novém Zélandu nežijí žádné šelmy, vedle Irska patří mezi několik zemí na světě, kde nežijí žádní hadi. Procházky buší jsou bezpečné.
3. Výborné východisko pro cesty po jižním Pacifiku. Někteří naši studenti se po ukončení
kurzu vydávají na další cesty nejen po Novém Zélandu, ale vyrážejí na Fidži, Tahiti (k cestě
do těchto zemí nepotřebujete vízum), zastavují se na Havaji nebo odjíždějí do Austrálie.
Registraci ESTA do USA a vízum do Austrálie si vyřiďte přes internet před odjezdem z ČR.

---
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Queenstown

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Nevyučuje se: 2.1. - 13.1., 6.2., 20.3., 7.4., 10.4.,
25.4., 5.6., 14.7., 23.10., 18.12.2023 - 7.1.2024.
Výuka probíhá:
8.30 - 10.30; 10.45 - 12.45 hod.
Začátky: 16.1., 13.2., 13.3., 11.4., 8.5., 12.6.,
10.7., 14.8., 11.9., 9.10., 13.11.2023.
Každé druhé pondělí v měsíci, je-li v pondělí svátek, začíná se v úterý.

101*4À,0-:

Pohled na Queenstown, studenti při aktivitách a budova školy

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

20

55 minut

2 týdny +

10, obvykle 6

3-8

'VMM5JNF

101*4,63;ù
'VMM5JNF

má 20 lekcí obecné angličtiny týdně ve třídě nejvíce 10 studentů.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
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6



EBMÝÓUâEFO



19 410



37 980



6 250

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

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLVSPEJOZÞčUPWBOâÝLPMPVKF,č6CZUPWÈOÓKFPE DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

OFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V
3PEJOB do 30 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená
koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně v ceně

5 670

1 020

3FTJEFODF4IPUPWFS-PEHF, studio, 7minut MHD od školy, WiFi zdarma, TV,
pračka v objektu, ložní prádlo a ručníky lze pronajmout za poplatek, vratný depozit
250 NZD, jednolůžkový pokoj, bez stravy, vlastní koupelna a kuchyně

4 990

720

%013"7"

"#$2VFFOTUPXO nabízí kurzy angličtiny od roku
1994. Škola s rodinnou atmosférou (kapacita školy je 50 studentů, 8 tříd) sídlí na kampusu Queenstown Resort College, špičkové vyšší odborné školy. Studenti ABC můžou využívat kavárnu a knihovnu QRC (Wifi je zdarma) a potkávat místní studenty.
Ředitel ABC, pan Duncan Sadleir, je současně majitelem školy. Škola je členem asociace English New
Zealand. V roce 2016 zde studovala herečka Vica
Kerekes a moc se jí tu líbilo.
2VFFOTUPXO má 13 000 obyvatel, leží na poloostrově ve tvaru Z v jezeře Wakatipu. Město obklopují
vysoké hory. Díky blízkým sjezdovkám ve výšce
kolem 1 700 metrů nad mořem je Queenstown nejznámější středisko zimních sportů na jižní polokouli
a je kolébkou bungy jumpingu a adrenalinových
sportů vůbec. Queenstown je ideální východisko
pro treky po hornatém jihozápadu Jižního ostrova
a Fiordlandu, LEFTFUPčJM1ÈOQSTUFOĜ

7Å-&5:"",5*7*5:
ABC Queenstown organizuje večírky a různé sportovní akce zdarma. Studenti přijíždějí do Queenstownu za krásnou přírodou, adrenalinovými sporty,
trekkingem, jízdou na koních, golfem a lyžováním.
15 km od města leží sjezdovky Coronet Peak, kde
můžete lyžovat od června do začátku září. Queenstown má skvělá golfová hřiště, paragliding, skydiving, nejdelší bungy jump na světě Nevis Highwire
(134 m) nebo kratší skok z mostu Kawarau (43 m).
Můžete se projet tryskovým člunem kaňonem řeky
Shotover. Golfové hřiště Kelvin Heights patří k nejfotogeničtějším na světě. Queenstownu se říká The
Adventure Capital of the World!

0EWP[[MFUJÝUď v Queenstownu do ubytování stojí 1 500 Kč, odvoz zpět je individuální.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 

1õ¶1-"5,:

1. Portugalština................................................. 22%
2. Thajština........................................................ 20%
3. Francouzština................................................ 13%
4. Japonština..................................................... 10%
5. Čínština.......................................................... 8%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................... 

1. Registrační poplatek účtovaný školou stojí 250 NZD, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
2. Ubytovací poplatek účtovaný školou u rodiny stojí 250 NZD, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
3. Novozélandské studijní vízum pro pobyty nad 90 dnů, stojí 6 550 Kč. Pro kratší studium je třeba registrace NZeTA (890 Kč).

---
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"VDLMBOE

ÀLPMB-BOHVBHF4UVEJFT*OUFSOBUJPOBM -4*
Auckland

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Studenti před budovou školy LSI v Aucklandu a přístav v Aucklandu
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů
ve třídě

Jaz. úroveň

20

50 minut

4 - 12 týdnů

16 nejvíce

2-8

*OUFOTJWF

24

50 minut

4 týdny +

16 nejvíce

2-8

*OUFOTJWF

30

50 minut

4 týdny +

16 nejvíce

2-8

$BNCSJEHF&YBN

30

50 minut

12 týdnů

16 nejvíce

6-8

1õ&)-&%,63;ù
(FOFSBM

101*4,63;ù
(FOFSBM

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

*OUFOTJWF

má 24 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 16 studentů.

*OUFOTJWF

má 30 lekcí obecné angličtiny týdně. Pokročilejší studenti se mohou v odpolední výuce připravovat na zkoušky IELTS nebo TOEFL.

$BNCSJEHF&YBN

má 30 lekcí týdně a připraví Vás ke cambridgeským zkouškám. Kurz trvá
12 týdnů.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
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(FOFSBM



36 290



59 850



---

---

*OUFOTJWF



41 280



67 970



157 840

6 680

*OUFOTJWF



46 270



76 230



177 570

7 400

---

---

---

---



---

---

$BNCSJEHF&YBN

EBMÝÓUâEFO

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

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLKF,č6CZUPWÈOÓKFPE/FEP/FOFCPPE4PEP4P

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, max. 50 minut MHD od školy, WiFi zdarma, praní 1x týdně (noc navíc nelze 1.7. - 1.10.2023)
jednolůžkový pokoj, snídaně, sdílená koupelna, od 18 let

4 570

1 020

jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna, od 18 let

5 670

1 260

6 620

nelze

1īÓQMBUFL[BWMBTUOÓLPVQFMOVWIPTUJUFMTLâDISPEJOÈDIKF,čUâEOď
 3F[JEFODF $JUZ -PEHF, od 18 let, 5 min. chůze od školy, jednolůžkový pokoj, bez stravy, vl. koupelna, WiFi zdarma, ložní prádlo poskytnuto, zapůjčení nádobí za vratnou zálohu 10 NZD, praní za 4 NZD, délka pobytu max. 8 týdnů

%013"7"

/FWZVčVKFTF 2.1., 3.1., 30.1., 6.2., 7.4., 10.4.,
25.4., 5.6., 14.7., 23.10., 25.12.2023 - 5.1.2024.
7âVLBQSPCÓIÈ9.00 - 12.45; 13.45 - 15.30 hod.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Začátečníci: 9.1., 6.3., 1.5., 3.7., 6.9., 6.11.2023
Cambridge Exam: 20.3. - 9.6., 11.9. - 1.12.2023.
Zkoušky FCE 6.6., 28.11. a CAE 7.6. a 29.11.2023.

101*4À,0-:
-4* Auckland je dlouholetým členem prestižní
asociace English New Zealand. INTACT s LSI
Auckland spolupracuje od roku 2001!
Škola má výborný mezinárodní mix studentů. Je
to velká škola, má 20 tříd a sídlí v centru města
na Queen Street, hlavní třídě Aucklandu. WiFi je
samozřejmě zdarma, LSI Auckland má klubovnu,
malou knihovnu, studovnu, jídelnu a zahradu.
"VDLMBOE, známý jako „City of Sails“, je největší
novozélandské město. Ze všech stran ho obklopují
moře a pláže. Auckland má 1,4 milionu obyvatel,
rozlohou je větší než Paříž. Dominantou města je
vyhlídková věž Sky Tower, která je o metr vyšší než
Eiffelova věž v Paříži. Určitě navštivte Auckland
War Memorial Muzeum s nádhernou expozicí
polynéského umění a expozici Podmořský svět
Kellyho Tarltona. Na nákupy zajděte na ulice
Parnell nebo Ponsonby.

7Å-&5:"",5*7*5:
LSI Auckland nabízí velkou škálu aktivit pro volný čas: návštěvy muzeí, večírků, ochutnávky vína
nebo adrenalinové sporty. Některé jsou zdarma,
u jiných studenti platí dopravu a vstupné (cca 10
- 35 NZD). Škola Vám pomůže naplánovat výlety
mimo Auckland. Můžete se zúčastnit výletů do exotického okolí města, poznáte maorskou kulturu a užijete si sportovních akcí.

0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště do ubytování stojí 1 810 Kč, odvoz zpět na letiště stojí stejně.
Odvoz organizovaný školou je povinný pro studenty mladší 18 let, cesta z a na letiště stojí 4 100 Kč.

1õ¶1-"5,:

1. Registrační poplatek účtovaný školou je 215 NZD, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
2. Ubytovací poplatek účtovaný školou je 300 NZD, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
3. Příplatek za ubytování studentů mladších 18 let v rodině s polopenzí je 160 Kč týdně.
4. Příplatek za ubytování od 1.7. do 1.10.2023 je 310 Kč týdně. V tomto období nelze objednat noc
navíc.
5. Učební materiály stojí 320 Kč týdně. Dieta v rodině: 550 Kč (snídaně) 1 020 Kč (polopenze) týdně.
6. Poplatek za zkoušku FCE nebo CAE je 5 360 Kč (při podání přihlášky 6 a více týdnů předem).
7. Novozélandské studijní vízum pro pobyty nad 90 dnů, stojí 6 550 Kč. Pro kratší studium stačí registrace NZeTA (890 Kč). Návod na vyřízení Vám rádi poskytneme. Poradíme také, jak si vyřídit pracovní NZ vízum (Working holiday pro pobyty do 1roku). Studenti musí ve škole prokázat, že mají
platné zdravotní a cestovní pojištění po celou dobu pobytu.

---

Studenti o přestávce

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

22%
19%
14%
13%
6%
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"VDLMBOE

ÀLPMB-BOHVBHFT*OUFSOBUJPOBM
Auckland

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Auckland, výuka, studenti na výletě, budova školy
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

1BSU5JNF

10+3

60 minut

2 - 12 týdnů

14 nejvíce

3-9

'VMM5JNF

20+3

60 minut

2 týdny +

14 nejvíce

3-9

1õ&)-&%,63;ù

Jaz. úroveň

&OHMJTIGPS#VTJOFTT

20+3

60 minut

2 týdny +

14 nejvíce

5-9

'$& $"& $1&&YBN

20+3

60 minut

8, 9, 12 týdnů

12 nejvíce

5-9

101*4,63;ù
1BSU5JNF

má 10 dopoledních skupinových lekcí a 3 odpolední lekce samostudia týdně
ve studijním centru pod dohledem kvalifikovaného učitele.

'VMM5JNF

má 20 skupinových lekcí a 3 lekce samostudia týdně v multimediálním centru.

&OHMJTIGPS#VTJOFTT má 20 skupinových lekcí obchodní angličtiny a 3 lekce samostudia týdně
v multimediálním centru. Kurz je určen pro nejméně mírně pokročilé klienty.
'$& $"& $1&&YBN má 20 hodin přípravy na zkoušky FCE, CAE, CPE a 3 hodiny samostudia týdně.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











1BSU5JNF



31 300



46 950



EBMÝÓUâEFO
---

'VMM5JNF



31 300



46 950



5 170

&OHMJTIGPS#VTJOFTT



31 300



46 950



5 170

'$& $"& $1&&YBN

---

---



46 950



---

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

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPETPCPUZEPTPCPUZOFCPPEOFEďMFEPOFEďMF

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

4 960

870

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

%013"7"
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště v Aucklandu stojí 1 810 Kč. Odvoz zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 250 NZD, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
2. Ubytovací poplatek účtovaný školou je 250 NZD, QSPLMJFOUZ*/5"$5V[EBSNB
3. Novozélandské studijní vízum pro pobyty nad 90 dnů, stojí 6 550 Kč. Pro kratší studium je třeba registrace NZeTA (890 Kč).
4. Zkušební poplatek pro zkoušky FCE, CAE a CPE je 6 220 Kč. Učební materiály stojí 1 890 Kč.
5. Studenti musí ve škole prokázat, že mají platné zdravotní a cestovní pojištění po celou dobu pobytu.

---

/FWZVčVKFTF 31.1., 6.2., 7.4, 10.4., 25.4., 5.6.,
14.7., 23.10., 25.12.2023 - 7.1.2024.
7âVLBQSPCÓIÈ Po - Pá: 8.30 - 9.30; 9.35 - 10.35;
11.05 - 12.05; 12.50 - 14.50 hod.; Út a Čt: 14.00
- 15.30 hod. (lekce samostudia).
Rozvrh se může mírně lišit.
;BčÈULZ
Part Time, Full Time, English for Business: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek, začíná se v úterý.
8týdenní kurz CPE Exam probíhá 9.1. - 3.3.2023
(zkouška CPE 4.3.2023).
9týdenní kurz FCE a CAE Exam probíhá 9.1. 10.3.2023 (zkouška FCE - 11.3., CAE - 11.3.2023).
12týdenní kurzy FCE, CAE a CPE Exam probíhají 13.3. - 2.6.2023 (zkouška FCE 6.6., CAE 7.6.,
CPE 9.6.2023) a 4.9. - 24.11.2023 (zkouška FCE
28.11., CAE 29.11., CPE 30.11.2023).

101*4À,0-:

-BOHVBHFT *OUFSOBUJPOBM nabízí kurzy angličtiny na Novém Zélandu od r. 1978 a je známá vysokou kvalitou výuky. Škola je členem prestižní asociace English New Zealand a má certifikaci ISO 9001, je členem prestižní asociace
IALC. INTACT spolupracuje se školou od r. 1999.
CENY KURZŮ JSOU ZA STEJNOU CENU! Languages International Auckland sídlí 500 metrů
od Queen Street, nejrušnější ulice v Aucklandu,
v klidné ulici na okraji krásného Albert Parku. Škola
má moderní výukovou učebnu, WiFi je zdarma.
Největší město Nového Zélandu "VDLMBOE obklopuje ze všech stran moře a překrásné pláže.
Město má 1 470 000 obyvatel a přezdívá se mu
„Město plachet“. Určitě se Vám bude líbit!

7Å-&5:"",5*7*5:

Languages International nabízí studentům zdarma
kulečník, stolní tenis, videovečery, barbecue.
Ranní káva nebo čaj a používání internetu jsou rovněž zdarma.
Škola organizuje víkendové placené výlety mimo
Auckland (Rotorua, jeskyně Waitomo, jezero
Taupo, poloostrov Coromandel aj.). V Aucklandu
a ve škole Languages International se rozhodně
nudit nebudete!

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina.....................................................
2. Thajština ...................................................
3. Japonština..................................................
4. Čínština......................................................
5. Korejština...................................................
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................

18%
14%
13%
9%
8%


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

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

/PWâ;ÏMBOE

.PVOU.BVOHBOVJ LSÈTOÏMFUPWJTLP QMÈä OFKWÓDFTUVEFOUĜWFUīÓEď 8J'J
[EBSNB LVS[ZT'$& UâEOZLVS[VPE,č UâEOZLVS[VPE,č

.U.BVOHBOVJ

ÀLPMB.PVOU.BVOHBOVJ-BOHVBHF$FOUSF
Mt. Maunganui

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Pohled na Mt. Maunganui a výuka ve škole MMLC
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

1BSU5JNF

15

55 minut

2 - 11 týdnů

12, obvykle 7

2-9

'VMM5JNF

23

55 minut

2 týdny +

12, obvykle 7

2-9

1õ&)-&%,63;ù

Jaz. úroveň

$BNCSJEHF&YBN

23

55 minut

9, 12 týdnů

12, obvykle 7

2-9

8PSLJOH)PMJEBZ

23

55 minut

4 týdny

12, obvykle 7

2-9

101*4,63;ù
1BSU5JNF

má 15 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině max. 12 studentů.

'VMM5JNF

má 23 lekcí obecné angličtiny týdně, odpoledne probíhá konverzace.

$BNCSJEHF&YBN

má 23 lekcí angličtiny týdně, trvá 9 nebo12 týdnů, zkoušky FCE nebo CAE
se konají ve dnech od 10.3. a od 28.11.2023.

8PSLJOH)PMJEBZ

má 23 lekcí týdně, trvá 4 týdny, zlepší Vaši znalost angličtiny a naučí Vás,
jak si najít práci. Město má spoustu hotelů a restaurací, kde můžete pracovat.

$&/¶,,63;ù








9



1BSU5JNF

,VS[UâEOZ

10 870

16 280

21 470

31 950

47 930

---

---

'VMM5JNF

13 570

20 350

26 580

39 870

59 810

77 920

6 490

$BNCSJEHF&YBN

---

---

--

64 390

85 480

---

8PSLJOH)PMJEBZ

---

---

--

---

---

---

37 660

EBMÝÓUâEFO

Cena v Kč zahrnuje výuku, učební materiály u kurzu Cambridge Exam, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLÞčUPWBOâÝLPMPVKF,č
6CZUPWÈOÓKFPE4P/FQīFE[BčÈULFNLVS[VEP4P/FQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, do 20 minut jízdy MHD od školy, jednolůžkový pokoj, polopenze (plná
penze o víkendech), sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma

4 730

710

Nevyučuje se: 2.1. - 6.1., 31.1., 6.2., 7.4., 10.4.,
25.4., 5.6., 14.7., 23.10., 25.12.202 - 5.1.2024.
Výuka probíhá:
Part Time: 9.00 - 10.40; 11.00 - 12.00 hod.
Full Time, Cambridge Exam, Working Holiday:
9.00 - 10.40; 11.00 - 12.00; 13.00 - 13.55; 14.05
- 15.00 hod. V pátek výuka končí ve 12.00 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Cambridge Exam: 9týdenní: 9.1. - 10.3., 12týdenní: 4.9. - 24.11.2023.
Zkoušky probíhají od 10.3. a od 28.11.2023.

101*4À,0-:
..-$ (Mount Maunganui Language Centre)
je škola angličtiny s rodinnou atmosférou, která
vznikla roku 1990. Má kapacitu nejvíce 50 studentů
(25 národností) a patří do prestižní asociace English
New Zealand. Učitelé jsou kvalifikovaní a zkušení.
MMLC nabízí ubytování v přátelských rodinách
zpravidla v docházkové vzdálenosti od školy nebo
v rezidenci. MMLC sídlí v nové budově v centru
Mount Maunganui, 10 minut od krásné pláže. Škola
má WiFi pro studenty zdarma, studovnu s malou
knihovnou, klubovnu s televizí a DVD přehrávačem,
internet zdarma, pingpongový stůl, nápojový
automat a gril. Káva, čaj a parkování před školou
jsou zdarma. Škola pronajímá jízdní kola za 50
NZD měsíčně (vratný depozit 100 NZD).
.PVOU.BVOHBOVJmá 14 000 obyvatel a leží na
východě Severního ostrova, 220 km od Aucklandu.
Mount Maunganui je proslulé letovisko, jmenuje se
podle stejnojmenného 232 metrů vysokého kopce na konci dlouhé písečné kosy, na níž město stojí. Rozhodně se tu neztratíte, horu vidíte odevšad.
Mount Manuganui má nádherné pláže a UFSNÈMOÓNPīTLÏMÈ[Oď jen 400 metrů od pláže! Město
má skvělé 18 jamkové golfové hřiště.

7Å-&5:"",5*7*5:

4UVEFOUTLÈSF[JEFODF, od 18 let, v budově školy nebo 7 minut chůze od školy, jednolůžkový pokoj, bez stravy, sdílená koupelna a kuchyně (trouba, mikrovlnka, lednička, myčka), WiFi zdarma, dvorek, pračka k dispozici

4 570

790

%013"7"
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště v Aucklandu do rodiny v Mount Maunganui stojí 2 360 Kč,
oba odvozy stojí 4 410 Kč.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Tauranga do ubytování v Mount Maunganui je zdarma.

1õ¶1-"5,:
Registrační poplatek účtovaný školou je 250 NZD, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Ubytovací poplatek účtovaný školou 250 NZD, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
Příplatek za studenty 14 - 17 let v rodině je 310 Kč týdně, vlastní koupelna v rodině stojí 310 Kč týdně.
Zkušební poplatek FCE, CAE stojí 5 510 Kč. Učební materiály stojí 320 Kč za 4 týdny.
Novozélandské studijní vízum pro pobyty nad 90 dnů stojí 6 550 Kč. Pro kratší studium je třeba registrace NZeTA (890 Kč).
6. Studenti musí ve škole prokázat, že mají platné zdravotní a cestovní pojištění po celou dobu pobytu.
7. Ke kurzu Working Holiday je nutné NZ pracovní vízum. Poradíme Vám, jak ho získat.
1.
2.
3.
4.
5.

---

Mount Maunganui leží blízko atraktivních míst Nového Zélandu jako je Rotorua (gejzíry, centrum maorské kultury), jezero Taupo (projížďka tryskovým
člunem po řece Haka, bungee jump), jeskyně Waitamo nebo poloostrov Coromandel. Škola Mount
Maunganui Language Centre tam pro své studenty
pořádá placené víkendové výlety. Zaměstnanci školy Vám ochotně poradí s dalšími cestami po Novém Zélandu.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Japonština.................................................. 18%
2. Němčina.................................................... 12%
3. Portugalština.............................................. 11%
4. Korejština................................................... 11%
5. Francouzština............................................ 10%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................  

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

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

/PWâ;ÏMBOE

/FMTPO  NďTUP  LEF WÝJDIOJ DIUďKÓ CZEMFU  QMÈäF  IPSZ  WJOJDF  ÝQJčLPWÈ ÝLPMB 
'$& $"& MFLDFNJOVU UâEOZPE,č UâEOĜPE,č

/FMTPO

ÀLPMB/FMTPO&OHMJTI$FOUSF
Nelson

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Katedrála v Nelsonu, jízda na kajaku v parku Abel Tasman, výuka a recepce školy
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

1BSU5JNF

15

60 minut

1 - 12 týdnů

14 nejvíce

2-8

'VMM5JNF

23

60 minut

1 týden +

14 nejvíce

2-8

$BNCSJEHF1SFQBSBUJPO

23

60 minut

9,12 týdnů

12 nejvíce

5-8

1õ&)-&%,63;ù

Jaz. úroveň

101*4,63;ù

101*4À,0-:

Pro studenty, kteří chtějí studovat v kvalitní škole, v přímořském letovisku, blízko krásných národních parků.
1BSU5JNF

má 15 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 14 studentů.

'VMM5JNF

má 23 lekcí obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 14 studentů.

$BNCSJEHF1SFQBSBUJPO má 23 lekcí týdně ve skupině nejvíce 12 studentů, trvá 9 nebo 12 týdnů
a probíhá 2x ročně v pevně stanovených termínech. Na konci kurzu
můžete složit zkoušku FCE nebo CAE.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ













1BSU5JNF



29 560



44 340



---

---

'VMM5JNF



31 820



46 950

62 520



4 640

---

---

50 210

55 790

---

---

$BNCSJEHF1SFQ

EBMÝÓUâEFO

Cena v Kč zahrnuje výuku, učební materiály pro kurz Part Time a Full Time, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLKF,č6CZUPWÈOÓKFPETPCPUZOFCPOFEďMFQīFE
DFOBUâEOď
[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZOFCPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V
3PEJOB, max. 30 min. MHD od školy, studenti často chodí pěšky nebo jezdí na
kole, jednolůžkový pokoj, polopenze (o víkendu plná penze), WiFi zdarma, praní

4 730

OPDOBWÓD

680

1x týdně zdarma
"QBSUNÈOZ, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, vlastní kuchyňka, bez stravování, od 200 - 250 NZD týdně.
Sdělte nám data pobytu, rádi Vám zjistíme dostupnost ubytování.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku do Aucklandu i přeletovou letenku do Nelsonu za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPVz letiště v Nelsonu do hostitelské rodiny stojí 950 Kč. Odvoz zpět na
letiště stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.
5.

Nevyučuje se: 2.1. - 6.1., 30.1., 6.2., 7.4., 10.4.,
25.4., 5.6., 14.7., 23.10., 25.12.2023 - 8.1.2024.
Výuka probíhá: Part Time: 9.00 - 12.15 hod.
Ostatní kurzy: 9.00 - 15.15 hod., odpolední výuka
probíhá pouze od pondělí do čtvrtka. V pátek se
končí ve 12.15 hod.
Začátky: Part Time a Full Time: každé pondělí, je-li
v pondělí svátek, začíná se v úterý.
Cambridge Preparation:
9 týdnů: 9.1. - 10.3.2023 (zkouška FCE 10.3.,
CAE 11.3.);
12 týdnů: 4.9. - 24.11.2023 (zkouška FCE 28.11.,
CAE 29.11.).

Registrační poplatek účtovaný školou je 2 360 Kč, ubytovací poplatek je 4 250 Kč.
Příplatek za speciální dietu v rodině je 470 Kč týdně, učebnice ke všem kurzům stojí 1 580 Kč.
Popl. za zkoušku FCE nebo CAE a její administraci pro 9 týdnů stojí 7640 Kč, 12 týdnů 8 350 Kč.
Příplatek za ubytování v rodině v období 24.12.2022 - 6.1.2023 je 5 740 Kč týdně.
Novozélandské studijní vízum pro pobyty nad 90 dnů, stojí 6 550 Kč. Pro kratší studium stačí registrace NZeTA 58 NZD (890 Kč). Návod na vyřízení Vám rádi poskytneme. Poradíme také, jak si
vyřídit pracovní NZ vízum (Working holiday pro pobyty do 1roku). Studenti musí ve škole prokázat,
že mají platné zdravotní a cestovní pojištění po celou dobu pobytu.

---

/FMTPO&OHMJTI$FOUSF nabízí kurzy angličtiny pro
dospělé v Nelsonu od r. 1995 a je členem prestižní asociace English New Zealand, má akreditaci
NZQA. Učitelé mají náležitou kvalifikaci a zkušenosti. Nelson English Centre má až 45% studentů
hovořících evropskými jazyky. èFÝUÓTUVEFOUJKTPV
W/FMTPO&OHMJTI$FOUSFWFMJDFTQPLPKFOJ
Škola má 12 tříd, klubovnu se stolním tenisem, malou kuchyňkou a studovnu. WiFi ve škole je zdarma.
Nelson English Centre sídlí v centru Nelsonu, jen 2
minuty chůze od zastávky autobusu.
/FMTPO má 60 000 obyvatel, leží na severním pobřeží Jižního ostrova, blízko národního parku Abela Tasmana. /PWP[ÏMBOĎBOÏQPWBäVKÓ/FMTPO
[BOFKMFQÝÓNÓTUPLäJWPUVOB/PWÏN;ÏMBOEV
Nelson je bezpečné, autentické, živé novozélandské město s řadou festivalů a hlavně s krásnými plážemi a slunečným počasím. V okolí Nelsonu najdete vinice produkující výborné chardonnay!

7Å-&5:"",5*7*5:
V Nelsonu můžete hrát plážový volejbal, jezdit na
koni, kajaku, věnovat se turistice, cyklistice a dalším sportům. Nelson má mnoho kaváren, kin, hospůdek a samozřejmě také hodně míst k tanci a nočnímu životu. Výlet do Národního parku Abela Tasmana spojený s plachtěním stojí cca 290 NZD, jízdy na kajaku v okolí kopce Cable Bay stojí cca 230
NZD, paintball stojí cca 25 NZD, jízdy na koních
stojí cca 165 NZD.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina...................................................... 42%
2. Japonština................................................... 20%
3. Korejština.................................................... 12%
4. Thajština...................................................... 6%
5. Arabština..................................................... 6%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................. 

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

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

/PWâ;ÏMBOE

"VDLMBOE DFOUSVN PCFDOÈBOHMJčUJOB LVS[Z[BLPOčFOÏ[LPVÝLBNJ'$& $"& 
*&-54 UâEOZPE,č UâEOĜPE,č UâEOĜ[B,č

"VDLMBOE

ÀLPMB/FX;FBMBOE-BOHVBHF$FOUSFT
Auckland

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy, výuka, studenti na výletě, Auckland
Počet lekcí
týdně

1õ&)-&%,63;ù
1BSU5JNF
(FOFSBM&OHMJTI

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

12,5

60 minut

2 -12 týdnů

16, obvykle 12

2-9

20

60 minut

2 týdny +

16, obvykle 12

2-9

Jaz. úroveň

$BNCSJEHF

20

60 minut

9 - 12 týdnů

16, obvykle 12

5-9

"DBEFNJD*&-54

20

60 minut

6 týdnů

16, obvykle 12

6-9

101*4,63;ù
1BSU5JNF

má 12,5 hodiny výuky obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 16 studentů.

(FOFSBM&OHMJTI

má 20 hodin výuky obecné angličtiny týdně ve skupině nejvíce 16 studentů.

$BNCSJEHF

má 20 hodin výuky týdně ve skupině nejvíce 16 studentů, trvá 9, 10 nebo 12
týdnů a je zakončen zkouškou FCE nebo CAE.

"DBEFNJD*&-54

má 20 hodin výuky týdně, je rozdělený na moduly, které trvají 6 týdnů. Začíná
v přesně stanovených termínech a připravuje studenty ke složení zkoušky IELTS.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ















1BSU5JNF



24 380



35 930

39 930



---

EBMÝÓUâE
---

(FOFSBM



28 960



43 440

48 270



109 540

4 560

$BNCSJEHF

---

---

---

43 440

48 270



---

---

"DBEFNJD*&-54

---

28 960

---

---

---

---

---

---

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

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLKF,č6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[V
DFOBUâEOď
EPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[VOFCPPETPCPUZEPTPCPUZ
3PEJOB, cca 60 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj, polopenze (plná penze

4 990

o víkendech), sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma

OPDOBWÓD
720

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Auckland - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště v Aucklandu stojí 2 050 Kč, oba odvozy stojí 3 470 Kč.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.
5.

Registrační poplatek účtovaný školou je 3 940 Kč, ubytovací poplatek účtovaný školou je 4 730 Kč.
Příplatek za speciální dietu v rodině je 470 Kč týdně.
Zkušební poplatek a učební materiály pro Cambridge stojí 6 940 Kč, pro IELTS stojí 7 800 Kč.
Zapůjčení učebních materiálů pro Part Time a Full Time stojí 2 050 Kč. Při vrácení obdržíte 50 NZD.
Novozélandské studijní vízum pro pobyty nad 90 dnů, stojí 6 550 Kč. Pro kratší studium je třeba registrace NZeTA (890 Kč).
6. Studenti musí ve škole prokázat, že mají platné zdravotní a cestovní pojištění na celou dobu pobytu.

---

/FWZVčVKFTF 2.1., 3.1., 30.1., 6.2., 7.4., 10.4.,
25.4., 5.6., 14.7., 23.10., 25.12., 26.12.2023.
7âVLBQSPCÓIÈ Part Time: Po - Pá: 8.30 - 11.15 hod.
General English, Academic IELTS: 8.30 - 13.30 hod.
Cambridge: 13.45 - 18.30 hod.
;BčÈULZ Part Time, General English: Každé pondělí,
je-li v pondělí svátek, začíná se v úterý.
Cambridge: 9 týdnů: 9.1. - 10.3.2023 (zk. FCE
11.3., CAE 11.3.); 12 týdnů 13.3. - 2.6.2023 (zk.
FCE 6.6., CAE 7.6.); 10 týdnů 18.9. - 24.11.2023
(zk. FCE 28.11., CAE 29.11.).
Academic IELTS: 20.2., 15.5., 7.8, 30.10.2023.
Kurzy Academic IELTS trvají 6 týdnů, zkoušku můžete složit na konci 6. týdne.

101*4À,0-:
/FX ;FBMBOE -BOHVBHF $FOUSFT "VDLMBOE
sídlí v moderní budově v trendy maríně the Viaduct
Harbour, vedle fitness centra se saunou a bazénem,
jen pár minut chůze od hlavní nákupní ulice Queen
Street a slavné Sky Tower. NZLC má kapacitu 300
studentů, má 30 tříd, studovnu, klubovnu, knihovnu,
kuchyňku a WiFi zdarma. Kromě kurzů obecné
angličtiny nabízí kurzy zakončené zkouškami FCE,
CAE nebo IELTS.
"VDLMBOE, známý jako „City of Sails“, je největší
novozélandské město. Ze všech stran ho obklopují
moře a pláže. Auckland má 1,4 milionu obyvatel,
rozlohou je větší než Paříž. Dominantou města je
vyhlídková věž Sky Tower, která je o metr vyšší než
Eiffelova věž v Paříži. Určitě navštivte Auckland
War Memorial Muzeum s nádhernou expozicí
polynéského umění a expozici Podmořský svět
Kellyho Tarltona. Na nákupy zajděte na ulice
Parnell nebo Ponsonby.

7Å-&5:"",5*7*5:
NZLC Auckland nabízí studentům mnoho aktivit pro volný čas. V Aucklandu můžete surfovat, plachtit nebo trávit volno na pláži, doporučujeme vyjížďky na koních, rafting, jízdu na kajaku nebo potápění. Škola organizuje také návštěvy pamětihodností, festivalů apod. Všude na
Novém Zélandu můžete také hrát golf za velmi
rozumnou cenu.

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

28%
17%
12%
12%
8%


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

"OHMJčUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

/PWâ;ÏMBOE

3PUPSVB  MÈ[Oď B IMBWOÓ NďTUP NBPSTLÏ LVMUVSZ  LWBMJUOÓ ÝLPMB  BQBSUNÈOZ
CMÓ[LPÝLPMZ UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜLVS[VPE,č

3PUPSVB

ÀLPMB3PUPSVB&OHMJTI-BOHVBHF"DBEFNZ

Rotorua

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 2.1. - 6.1., 30.1., 6.2., 7.4., 10.4.,
25.4., 5.6., 14.7., 23.10., 25.12.2023 - 5.1.2024.
Výuka probíhá: Part Time: Po - Pá 8.30 - 10.00;
10.30 - 12.00 hod. Full Time: jako Part Time a navíc
Po - Čt 13.00 - 15.00 hod.
V pátek se končí ve 12.00 hod.
Termíny: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

101*4À,0-:

Budova školy, studenti při aktivitách, maorský tanečník, Waimangu Valley
Počet lekcí
týdně

1õ&)-&%,63;ù

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

1BSU5JNF

15

60 minut

4 - 12 týdnů

16, obvykle 6

3-9

'VMM5JNF

25

60 minut

4 týdny +

16, obvykle 6

3-9

101*4,63;ù
1BSU5JNF

má 15 lekcí angličtiny týdně ve skupině max. 16 studentů. Trvá 4 - 12 týdnů.

'VMM5JNF

má 25 lekcí angličtiny týdně ve skupině max. 16 studentů.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











1BSU5JNF



28 250

37 660



---

EBMÝÓUâEFO
---

'VMM5JNF



38 430

51 240





6 180

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

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLKF,č6CZUPWÈOÓ4P4POFCP/F/F

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

4 570

660

3PEJOB, do 20 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj, polopenze, WiFi zdarma,
praní 1x týdně zdarma

3PUPSVB&OHMJTI-BOHVBHF"DBEFNZ (RELA) nabízí kurzy angličtiny v Rotorua od roku 1993 a je
členem prestižních asociací English New Zealand
a Quality English. Kromě novozélandských učitelů má i učitele z dalších anglicky mluvících zemí.
Ředitelka RELA je současně její majitelkou, což zaručuje vysokou kvalitu služeb.
Rotorua English Language Academy nyní sídlí v moderní budově v centru města v dosahu kaváren, restaurací, obchodů a vedle divadla. Má 6 učeben,
počítačovou učebnu, knihovnu, několik relaxačních
koutků a 2 kuchyňky. Blízko školy je krytý bazén,
badmintonová hala, squashové kurty a lezecká stěna. Krátkou procházkou se od školy dostanete do
Government Gardens či k jezeru Rotorua.
3PUPSVB je centrum maorské kultury. Město má
58 000 obyvatel, leží 234 kilometrů jižně od
Aucklandu a je jedním z nejnavštěvovanějších
měst na Novém Zélandu. Chcete vidět gejzíry,
termální prameny a jezera, koupat se ve světově
proslulých sirných lázních, projít se pralesem,
obdivovat maorské písně, tance a řezbářské
umění? Navštivte město Rotorua! Můžete také
navštívit maorskou vesnici, poznat zvyky a tradice
Maorů, poslechnout si maorské písně a povečeřet hangi (jídlo připravované v zemní peci).
Za hodinu se dostanete k jezeru Taupo nebo do
letoviska Mount Manganui.

7Å-&5:"",5*7*5:

1õ¶1-"5,:

Rotorua English Language Academy nabízí zdarma v pátek odpoledne místní aktivitu a placené výlety do okolních měst a zajímavých míst. Obvykle
se jezdí k jezeru Taupo (cca 35 NZD), do maorské vesnice Tamaki (cca 70 NZD) a jeskyní Waitamo (cca 195 NZD). Můžete se projíždět na kánoi nebo kajaku, procházet se pralesem, hrát golf,
jezdit na koni.

1. Registrační poplatek účtovaný školou je 250 NZD, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
2. Ubytovací poplatek účtovaný školou je 250 NZD, QSPLMJFOUZ*/5"$5VKFO,č
3. Učební materiály stojí 1 580 Kč, pokud je po kurzu v pořádku vrátíte, obdržíte zpět 50% z ceny.
4. Příplatek za ubytování v rodině pro mladší 18 let je 470 Kč týdně.
5. Novozélandské studijní vízum pro pobyty nad 90 dnů, stojí 6 550 Kč. Pro kratší studium je třeba registrace NZeTA (890 Kč).
6. Studenti s14týdenním a delším kurzem Full Time můžu na Novém Zélandu legálně pracovat 20 hodin týdně.

1. Francouzština............................................. 32%
2. Japonština.................................................. 21%
3. Čínština....................................................... 13%
4. Španělština................................................. 7%
5. Arabština....................................................
5%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................


DOPRAVA:
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[MFUJÝUďW"VDLMBOEV do ubytování v Rotorua stojí 3 940 Kč (3 hodiny
autem), odvoz zpět stojí stejně. Jednosměrná autobusová jízdenka (4 hodiny) stojí cca 20 NZD.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[MFUJÝUď3PUPSVB stojí 470 Kč, odvoz zpět stojí stejně.

---

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 

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?

ano

Trpíte alergií?

ano

ne Jestliže ano, jakou

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

Město

Země

Název kurzu

Počet lekcí týdně

Jazyk

Začátek (obvykle pondělí)

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

DIČ

Fakturu zašlete na e-mail

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.

