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ÀLPMB(FOLJ+BQBOFTFBOE$VMUVSF4DIPPM'VLVPLB

https://bit.ly/3iVxgXg

Fukuoka

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Studenti před budovou školy, Fukuoka a studenti v klubovně školy

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů
ve třídě

Jaz. úroveň
viz str. 4

20

50 minut

1 týden +

8 nejvíce

1-9

+BQBOFTF1MVT$POWFSTBUJPO

20+5

50 minut

1 týden +

8 nejvíce

3-9

+BQBOFTF1MVT$VMUVSF

20+6

50 minut

1 - 4 týdny

8 nejvíce

3-9

10

50 minut

1 týden +

1 klient

1-9

4UBOEBSE

1SJWBUF

101*4,63;ù
Pro dospělé studenty, kteří chtějí navštěvovat kurzy obecné japonštiny na jihu země ve městě Fukuoka.
4UBOEBSE

má 20 lekcí týdně obecné japonštiny ve skupině nejvíce 8 studentů. Kurz
obsahuje 10 lekcí gramatiky a 10 lekcí čtení, psaní, poslechu a konverzace.

+BQBOFTF1MVT
$POWFSTBUJPO

kombinuje kurz Standard s 5 lekcemi konverzace. Odpolední lekce konverzace jsou zaměřeny na dialekt, slang, moderní japonštinu apod.

+BQBOFTF1MVT
$VMUVSF

kombinuje kurz Standard s 6 lekcemi tradiční japonské kultury. Studenti se věnují výrobě keramiky, tradiční přípravě čaje, kaligrafii, aranžování květin atd.

1SJWBUF

má 10 individuálních lekcí japonštiny týdně. Náplň výuky závisí na přáních klienta.
Kurz Private 10 neprobíhá od 30.5. do 2.9.2022.

$&/¶,,63;ù
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4UBOEBSE



19 780



38 990



EBMÝÓUâEFO
6 470

+BQBOFTF1MVT$POWFSTBUJPO



25 460



50 570



8 330

+BQBOFTF1MVT$VMUVSF



25 460



---

---

---

1SJWBUF



41 580



82 320



13 580

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

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

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLKF,č6CZUPWÈOÓKFPE/FEP/FRodiny jsou do 45 min.
MHD od školy, ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, praní si dohodnete s rodinou.
3PEJOB, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, snídaně

2 990

430

3PEJOB, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

3 830

550

3F[JEFODF1SJWBUF, od 18 let, max. 35 min. MHD, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna,
sdílená kuchyň, bez stravy, ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, pračka v objektu

2 990

430

"QBSUNÈO1SJWBUF, od 18 let, 25 minut chůze od školy, jednolůžkový pokoj, vlastní
koupelna a kuchyň, bez stravy, ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, pračka v objektu

4 990

720

WiFi router 5 GB ve všech typech ubytování za příplatek 640 Kč měsíčně.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Fukuoka - Praha, zpravidla s jedním přestupem, za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Fukuoka do ubytování stojí 1 200 Kč. Odvoz zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 2 180 Kč. Ubytovací poplatek účtovaný školou je 1 980 Kč.
2. Poplatek za učební materiály je 2 180 Kč.
3. Pro pobyt v Japonsku do 90 dnů nepotřebují občané ČR a SR vízum.

---

/FWZVčVKF TF 10.1., 11.2., 23.2., 21.3., 29.4.,
2.5. - 4.5., 18.7., 11.8., 19.9., 23.9., 10.10., 3.11.,
23.11.2022.
7âVLB QSPCÓIÈ 9.30 - 10.20; 10.25 - 11.15;
11.25 - 12.15; 12.20 - 13.10; 14.05 - 14.55; 15.00
- 15.50; 16.00 - 16.50; 16.55 - 17.45 hod.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
škola nabídne studentům aktivitu nebo výlet.
Kurz Private 10 neprobíhá od 30.5. do 2.9.2022.
Naprostí začátečníci: mohou začít kurz pouze
první pondělí v měsíci nebo třetí pondělí v červnu,
červenci a srpnu.

101*4À,0-:
(FOLJ+BQBOFTFBOE$VMUVSF4DIPPM (FOLJ+"$4 
nabízí kurzy japonštiny ve Fukuoce. Genki sídlí v
moderní budově, cca 4 min. chůze od Hakata Station, hlavního vlakového nádraží Fukuoky. Budova
školy má celkem 6 pater. První je používáno jako
studovna, druhé má jednu třídu a místnosti pro učitele, ve 3. - 5. patře jsou třídy (je jich celkem 14) a
v posledním 6. patře sídlí administrativní pracovníci. Velkou výhodou budovy školy je blízkost metra.
Během 5 minut se snadno dostanete do Canal City,
zábavního komplexu města Fukuoka.
Škola Vám také velice ochotně zapůjčí jízdní kolo
za cca 500 JPY týdně. Genki znamená v překladu
energický, zdravý.
'VLVPLB má 1,4 milionu obyvatel, je hlavním městem japonské prefektury Fukuoka a je to největší město na ostrově Kjúšú. Klima je velice příjemné, zima
je mírná, léto slunečné s vysokou vlhkostí vzduchu.
20 minut od školy se nachází krásná plážová oblast Momochi. Fukuoka byla v letech 1997, 1998
a 2000 vyhlášena jako nejlepší město Asie díky své
čistotě, bezpečnosti a kvalitě života.

7Å-&5:"",5*7*5:
Genki JACS pořádá pro studenty japonštiny mnoho aktivit, zpravidla 5 - 6 týdně. Mezi hlavní aktivity
patří shodo (umění kaligrafie, 4 500 JPY za lekci),
sado (tradiční příprava a ochutnávky čaje, 4 500
JPY), barbecue na pláži (od 3 000 JPY), večeře na
místním trhu (cca 3 500 JPY), výlet do města Nagasaki (cca 10 000 JPY), výlet do hor s noclehem
a stravou (cca 12 000 JPY). Můžete si také vyzkoušet připravit suši nebo tradiční nudle soba, navštívit
kino, místní pivovar nebo „plovoucí“ restauraci (můžete si chytit vlastní rybu), toto vše za malý poplatek.

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

15%
10%
7%
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,VS[ZKBQPOÝUJOZ ,KØUP OFKLSÈTOďKÝÓKBQPOTLÏNďTUP TUVEFOUĜOFKWÓDF SPEJOZ BQBSUNÈOZ SF[JEFODF UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜPE,č

,KØUP

ÀLPMB(FOLJ+BQBOFTFBOE$VMUVSF4DIPPM,KØUP

Kjóto

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy, třída a Kjóto

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň
viz str. 4

20

50 minut

1 týden +

8 nejvíce

1-9

+BQBOFTF1MVT$POWFSTBUJPO

20+5

50 minut

1 týden +

8 nejvíce

3-9

+BQBOFTF1MVT$VMUVSF

20+6

50 minut

1 - 4 týdny

8 nejvíce

3-9

10

50 minut

1 týden +

1 klient

1-9

4UBOEBSE

1SJWBUF

101*4,63;ù
4UBOEBSE

má 20 lekcí obecné japonštiny týdně ve skupině nejvíce 8 studentů. Kurz
obsahuje 10 lekcí gramatiky a 10 lekcí čtení, psaní, poslechu a konverzace.

+BQBOFTF1MVT
$POWFSTBUJPO

kombinuje kurz Standard s 5 lekcemi konverzace. Odpolední lekce konverzace
jsou zaměřeny na dialekty, slang, moderní japonštinu apod.

+BQBOFTF1MVT
$VMUVSF

kombinuje kurz Standard s 6 lekcemi tradiční japonské kultury. Studenti se věnují výrobě keramiky, tradiční přípravě čaje, kaligrafii, aranžování květin atd.

1SJWBUF

má 10 individuálních lekcí japonštiny týdně. Náplň výuky závisí na přáních klienta.
Kurz Private 10 neprobíhá od 30.5. do 2.9.2022.
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19 780



38 990



EBMÝÓUâEFO
6 470

+BQBOFTF1MVT$POWFSTBUJPO



25 460



50 570



8 330

+BQBOFTF1MVT$VMUVSF



25 460



---

---

---

1SJWBUF



41 580



82 320



13 580

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

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

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, 90 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, snídaně

4 620

660

3PEJOB, 90 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

5 320

770

3F[JEFODF1SJWBUF, od 18 let, 40 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj, bez
stravy, sdílená koupelna, sdílená kuchyňka, WiFi zdarma, pračka v objektu

2 990

430

"QBSUNÈO1SJWBUF, od 18 let, 20 - 40 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj, bez
stravy, vlastní koupelna, vlastní kuchyňka, WiFi zdarma, pračka k dispozici v apartmánu

5 590

800

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Itami (Kansai) - Praha, zpravidla s 1 přestupem, za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letištěv Itami nebo Kansai do ubytování stojí 4 600 Kč. Zástupce školy
Vás vyzvedne a odveze městskou dopravou do ubytování. Odvoz zpět stojí a probíhá stejně. Autobus z
Kansai do Kjóta (100 minut) stojí cca 550 Kč, autobus z Itamy (55 minut) stojí cca 300 Kč.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 2 180 Kč, ubytovacÍ poplatek účtovaný školou je 3 990 Kč.
2. Poplatek za učební materiály je 2 180 Kč.
3. Pro pobyt v Japonsku do 90 dnů nepotřebují občané ČR a SR vízum.

---

/FWZVčVKF TF 10.1., 11.2., 23.2., 21.3., 29.4.,
2.5. - 4.5., 18.7., 11.8., 19.9., 23.9., 10.10., 3.11.,
23.11.2022.
7âVLBQSPCÓIÈ Standard: 9.30 - 10.20; 10.25
- 11.15; 11.25 - 12.15; 12.20 - 13.10 hod. nebo
14.05 - 14.55; 15.00 - 15.50; 16.00 - 16.50;
16.55 - 17.45 hod.
Japanese Plus: 9.30 - 10.20; 10.25 - 11.15; 11.25 12.15; 12.20 - 13.10; 14.05 - 14.55; 15.00 - 15.50
hod. Přesný rozvrh určí škola dle výsledku testu.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
škola nabídne studentům aktivitu nebo výlet.
Kurz Private 10 neprobíhá od 30.5. do 2.9.2022.
Naprostí začátečníci mohou začít kurz Standard
pouze první pondělí v měsíci nebo třetí pondělí
v červnu, červenci a srpnu, kurz Private každé pondělí.

101*4À,0-:
(FOLJ +BQBOFTF BOE $VMUVSF 4DIPPM (FOLJ
+"$4 nabízí kurzy japonštiny ve městech Fukuoka, Tokio a Kjóto. Školy Genki jsou členy prestižní asociace IALC.
(FOLJ,KØUP sídlí na okraji zábavní čtvrti Gion, blízko řeky Kamo. Má 9 pohodlně zařízených tříd a
společenskou místnost. Škola je otevřená od 9.00
do 18.00 hod. WiFi je zdarma.
,KØUP má 1,5 milionu obyvatel, leží na ostrově Honšú, v prefektuře Kansai, 60 km severně od Ósaky a
100 km od mezinárodního letiště Kansai, které obsluhuje aglomeraci Ósaky a Kjóta. Kjóto je považováno za nejkrásnější japonské město. Bylo založeno roku 794 a až do roku 1868 bylo hlavním městem Japonska. Město je poseto nádhernými chrámy a parky. Určitě navštivte chrám Kijomizu-dera,
pavilony Kinkakudži a Ginkakudži, zenový chrám
Rjóan dži a projděte se po jeho zahradě. Pokud se
chcete bavit, pak navštivte čtvrť Gion, centrum nočního života a tradičního japonského divadla a umění. Kjóto je japonská historie v kostce.

7Å-&5:"",5*7*5:
Genki Kjóto nabízí placené a neplacené aktivity.
Mezi aktivity zdarma patří poznávací procházka
v okolí školy, jednou týdně je večerní promítání filmu ve škole. Genki Vás dá dohromady s Japoncem,
který se s Vámi bude bavit japonsky a Vy s ním anglicky. Pokud bude během Vašeho kurzu státní svátek, dostanete výlet zaměřený na Kjóto zdarma!
Mezi placené aktivity patří páteční party v japonské restauraci nebo ve škole, obvyklá cena 500 Kč,
sobotní denní kurz zaměřený na japonskou tradiční kulturu a popkulturu za cca 2 100 Kč, večer na
bowlingu nebo karaoke (500 - 600 Kč).

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
Škola zahájila činnost 1.7.2019, proto nejsou k dispozici informace ohledně národnostního složení tříd
z roku 2019 a z roku 2020 kvůli covidu.

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

+BQPOÝUJOB
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QSĜNďSOâWďLMFU

+BQPOTLP

,VS[ZKBQPOÝUJOZ 5PLJP DFOUSVN TUVEFOUĜOFKWÓDF WďUÝJOBTUVEFOUĜ[&WSPQZ 
SPEJOZ SF[JEFODF BQBSUNÈOZ UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜPE,č

5PLJP

ÀLPMB(FOLJ+BQBOFTFBOE$VMUVSF4DIPPM5PLJP

https://bit.ly/3ouj8Wj

Tokio

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy, výuka, třída, svatyně Hanazono

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň
viz str. 4

20

50 minut

1 týden +

8 nejvíce

1-9

+BQBOFTF1MVT$POWFSTBUJPO

20+5

50 minut

1 týden +

8 nejvíce

3-9

+BQBOFTF1MVT5SBEJUJPOBM$VMUVSF

20+6

50 minut

1 - 4 týdny

8 nejvíce

3-9

10

50 minut

1 týden +

1 klient

1-9

4UBOEBSE

1SJWBUF

101*4,63;ù
4UBOEBSE

má 20 lekcí obecné japonštiny týdně ve skupině nejvíce 8 studentů. Kurz
obsahuje 10 lekcí gramatiky a 10 lekcí čtení, psaní, poslechu a konverzace.

+BQBOFTF1MVT
$POWFSTBUJPO

kombinuje kurz Standard s 5 lekcemi konverzace. Odpolední lekce konverzace
jsou zaměřeny na dialekty, slang, moderní japonštinu apod.

+BQBOFTF1MVT
5SBEJUJPOBM$VMUVSF

kombinuje kurz Standard s 6 lekcemi tradiční japonské kultury. Studenti se věnují výrobě keramiky, tradiční přípravě čaje, kaligrafii, aranžování květin atd.

1SJWBUF

má 10 individuálních lekcí japonštiny týdně. Náplň výuky závisí na přáních klienta.
Kurz Private 10 neprobíhá od 30.5. do 2.9.2022.

$&/¶,,63;ù
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19 780



38 990



EBMÝÓUâEFO
6 470

+BQBOFTF1MVT$POWFSTBUJPO



25 460



50 570



8 330

+BQBOFTF1MVT5SBEJUJPO$VMUVSF



25 460



---

---

---

1SJWBUF



41 580



82 320



13 580

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

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

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, 45 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, snídaně

5 730

820

3PEJOB, 45 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

6 490

930

3F[JEFODF1SJWBUF, od 18 let, 40 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj, bez
stravy, sdílená koupelna, sdílená kuchyňka, WiFi zdarma

2 990

430

"QBSUNÈO1SJWBUF, od 18 let, 25 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj, bez
stravy, vlastní koupelna, vlastní kuchyňka, WiFi zdarma

5 590

800

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Tokio Narita - Praha, zpravidla s 1 přestupem, za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Narita do ubytování stojí 4 990 Kč. Zástupce školy na Vás bude
čekat na letišti s cedulkou a poté Vás doprovodí městskou dopravou do ubytování. Odvoz zpět stojí a
probíhá stejně. Vlak z letiště Narita do centra Tokia stojí cca 610 Kč.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 2 180 Kč, ubytovací poplatek účtovaný školou je 3 990 Kč.
2. Poplatek za učební materiály je 2 180 Kč.
3. Pro pobyt v Japonsku do 90 dnů nepotřebují občané ČR a SR vízum.

---

/FWZVčVKFTF 10.1., 11.2., 23.2., 21.3., 29.4.,
2.5. - 4.5., 18.7., 11.8., 19.9., 23.9., 10.10., 3.11.,
23.11.2022.
7âVLB QSPCÓIÈ 9.30 - 10.20; 10.25 - 11.15;
11.25 - 12.15; 12.20 - 13.10; 14.05 - 14.55; 15.00
- 15.50; 16.00 - 16.50; 16.55 - 17.45 hod.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
škola nabídne studentům aktivitu nebo výlet.
Kurz Private 10 neprobíhá od 30.5. do 2.9.2022.
Naprostí začátečníci mohou začít kurz Standard
pouze první pondělí v měsíci nebo třetí pondělí
v červnu, červenci a srpnu, kurz Private každé pondělí.

101*4À,0-:
(FOLJ +BQBOFTF BOE $VMUVSF 4DIPPM (FOLJ
+"$4 nabízí kurzy japonštiny ve městech Fukuoka, Kjóto a Tokio. Pobočka v Tokiu byla otevřena v
roce 2013, Genki je členem prestižní asociace IALC.
(FOLJ +"$4 5PLJP sídlí několik minut chůze od
Shinjuku Station, nejrušnějšího vlakového nádraží
na světě, blízko jsou restaurace, bary, zábavní centra, internetové kavárny atd.
Škola má 9 tříd, které jsou velmi dobře vybavené
- DVD, TV, interaktivní tabule, klimatizace, internet
zdarma, studovna, knihovna s manga/anime, čaj
a káva zdarma. Maximální kapacita je 90 studentů.
5PLJP leží na ostrově Honšú v provincii Kantó a má
cca 12,5 milionu obyvatel (cca 10% obyvatel
Japonska). Je hlavním městem Japonska a sídlem
japonského císaře. Tokio má precizně organizovanou vlakovou dopravu, kterou doplňuje metro.
Japonsko má podobné klima jako ČR. V Tokiu je
mnoho univerzit (např. University of Tokyo) a muzeí.
Určitě navštivte místní Národní Museum (největší
muzeum v Japonsku). Nejnavštěvovanější muzea se
nacházejí v Ueno Parku, stejně tak i ZOO. Město
je plné mrakodrapů, parků a zahrad.

7Å-&5:"",5*7*5:
Genki JACS pořádá pro studenty japonštiny mnoho
aktivit, zpravidla 5 - 6 týdně.
Mezi nejoblíbenější patří bowling, karaoke, různé tématické párty, čajové obřady, vaření a další.
Kromě aktivit nabízí i výlety do blízkých prefektur,
národních parků, muzeí, chrámů a svatyní.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Němčina.................................................... 20%
2. Angličtina................................................... 19%
3. Francouzština............................................ 12%
4. Ruština........................................................
4%
5. Španělština................................................
3%
èFÝUÓTUVEFOUJ ...............................................  

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

+BQPOÝUJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

+BQPOTLP

,VS[Z KBQPOÝUJOZ  ,ØCF  SVÝOÏ  NPEFSOÓ NďTUP  LWBMJUOÓ ÝLPMB  QīÈUFMTLÏ
SPEJOZ MFWOÏBQBSUNÈOZ UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜPE,č

,ØCF

ÀLPMB-FYJT+BQBO,ØCF

https://bit.ly/2M55dc5

Kóbe

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy, Kóbe
Počet lekcí
týdně

1õ&)-&%,63;ù

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň
viz str. 4

/FWZVčVKFTF 3.1., 10.1., 11.2., 23.2., 21.3., 29.4.
- 6.5., 11.8., 19.9., 23.9., 10.10., 3.11., 23.11.,
30.12.2022 - 3.1.2023.
7âVLBQSPCÓIÈ Part Time, Part Time Plus: 9.00 12.15 hod. Full Time: 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15;
13.00 - 15.00 hod.
Individuální lekce si domluvíte na místě.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

1BSU5JNF

15

60 minut

1 týden +

15 nejvíce

2 - 10

101*4À,0-:

'VMM5JNF

25

60 minut

1 týden +

15 nejvíce

2 - 10

-FYJT +BQBO patří do řetězce škol založeného v
roce 2004 v australském městě Noosa. Lexis má
školy v Austrálii, Japonsku a v Jižní Koreji a je členem asociací English Australia a ALTO.
Lexis Japan sídlí v 9. patře moderní kancelářské
budovy, má 10 klimatizovaných tříd, plně vybavenou studovnu s výhledem na přístav a hory, 60palcovou televizi, knihovnu, kde si studenti mohou zapůjčit iPad, WiFi zdarma, automaty na drobné občerstvení, kuchyni pro studenty s kávou a čajem
zdarma. Kapacita je 120 studentů.
,ØCF je hlavní město prefektury Hjógo na ostrově
Honšú a patří mezi nejdůležitější japonské přístavy. Ve 12. století bylo hlavním městem Japonska.
Kóbe patří mezi nejmodernější a nejhezčí japonská města. Navštivte historickou čtvrť Kitanočó, zábavní park Meriken, vychutnejte si klid svatyně Ikuta a nádherný bambusový prales. Snadno se dostanete do měst jako je Ósaka, Nara, Kjóto a další.

1BSU5JNF1MVT

15+4

60 minut

1 týden +

15 nejvíce, 1

2 - 10

0OFUP0OF

20

60 minut

1 týden +

1 klient

1 - 10

101*4,63;ù
1BSU5JNF

má 15 lekcí obecné japonštiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

'VMM5JNF

má 25 lekcí obecné japonštiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

1BSU5JNF1MVT

má 15 lekcí obecné japonštiny a 4 individuální lekce týdně.
Náplň individuálních lekcí závisí na studentovi.

0OFUP0OF

má 20 individuálních lekcí obecné japonštiny týdně.
Náplň individuálních lekcí závisí na studentovi.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











EBMÝÓUâEFO

1BSU5JNF



17 170



43 780



5 280

'VMM5JNF



19 190



49 150



5 950

1BSU5JNF1MVT



29 390



75 950



9 220

0OFUP0OF



52 960



139 780



17 290

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

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLQSPSPEJOZKF,č QSPSF[JEFODJ,č
6CZUPWÈOÓKFPE/FEP/F SF[JEFODF BPE4PEP4POFCPPE/FEP/F SPEJOB 

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

7 200

1 030

3PEJOB, max. 60 min. MHD od školy, jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze, ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, WiFi zdarma, praní 1x týdně v ceně

 3F[JEFODF 4IJO[BJLF, od 18 let, cca 15 min. MHD od školy, depozit 20 000 jenů, pronájem povlečení
6 500 jenů za měsíc, ručníky s sebou, WiFi ve společných prostorách zdarma, praní za příplatek 200 jenů. Pokoj
A je menší než pokoj B! Nejméně 4 týdny, objednávky jen na násobky 4 týdnů - 4, 8, 12 týdnů!
jednolůžkový pokoj A, bez stravy, sdílená koupelna a kuchyně, cena od 4 týdnů

3 550

jednolůžkový pokoj B, bez stravy, sdílená koupelna a kuchyně, cena od 4 týdnů

4 150

Hora Fuji

7Å-&5:"",5*7*5:

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Osaka - Praha (s přestupem) za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště v Osaka do ubytování stojí 3 520 Kč (pro přílety od 9.00 do
18.00 hod. a pro odlety od 11.00 do 21.00 hod.), odvoz zpět stojí stejně. Příplatek za odvoz mimo
stanovené časy je 2 270 Kč.

Lexis Japan nabízí spoustu aktivit pro volný čas,
například studentské večírky, večírek na uvítanou
nových studentů, tzv. Lexis MeetUp, výlety do Universal Studios, do přístavu, nakupování ve čtvrti Sannonmiya, výlety do hor, exkurzi do 2000 let starého chrámu Ikuta a mnohé další.

1õ¶1-"5,:

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 

1.
2.
3.
4.

1. Němčina.................................................... 23%
2. Čínština...................................................... 20%
3. Angličtina................................................... 16%
4. Francouzština............................................
9%
èFÝUÓTUVEFOUJ ...............................................  

%013"7"

Registrační poplatek je 3 280 Kč, ubyt. poplatek v rodině je 3 280 Kč, v rezidenci 5 490 Kč.
Učební materiály: 1 - 8 týdnů: 1 180 Kč, 9 - 16 týdnů: 2 260 Kč, 17 - 24 týdnů: 3 330 Kč.
Bankovní poplatek účtovaný školou je 1 440 Kč.
Pro pobyt v Japonsku do 90 dnů nepotřebují občané ČR a SR vízum.

---

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 (viz stupnice 1 - 10 na str. 4 v katalogu)
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

ne

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)

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:

CK 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).

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 fakturace 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 1.1.2022
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 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 1.1.2022 až
do odvolání a platí pro účast na zájezdech, které zajišťuje
cestovní agentura INTACT - studium v zahraničí, s. r. o.

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. Některé školy poskytují diety 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 - str. 4 katalogu).
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 40 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 80 nebo 120 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 80 Kč na 1 den pobytu
nebo maximálně do výše plnění 130 000 Kč za 120 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 v katalogu.
- 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 v katalogu.
- 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 v katalogu.
- při odjezdu na letiště nebo nádraží. Zaškrtněte, prosím, ANO nebo NE dle nabídky v rubrice Doprava v katalogu.
Druh návazné dopravy - zaškrtněte variantu, která Vám nejvíce vyhovuje, viz rubrika Doprava v katalogu.

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.

