Němčina

Německo, Rakousko, Švýcarsko

ŠIRŠÍ NABÍDKU KURZŮ NĚMČINY A STUDIA V NĚMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH NAJDETE NA WWW.INTACT.CZ
NĚMECKY SE MLUVÍ ZA HUMNY!!!

CO ŘÍKAJÍ NAŠI ZÁKAZNÍCI?

Znalost němčiny je pro Čecha praktickou nezbytností. Německy mluvící země obklopují naši republiku téměř z poloviny. Němčina je pro Středoevropany světový jazyk číslo dvě. V Německu se můžete
kromě jazyka přiučit „německé důkladnosti“ a přesnosti. V Rakousku se navíc můžete seznámit
se zajímavými tradicemi, ochutnat pravý sacher dort a wiener schnitzel a zdokonalit se ve valčíku!

Vojtěch, DID, Augsburg, kurz Standard 24:
„Již potřetí jsem absolvoval kurz s Intactem a opět
jsem byl spokojený. Tentokrát v německém městečku Augsburg. Škola mi zcela vyhovovala, protože
jsme se učili dopoledne a odpolední čas jsme trávili výlety. Rodina, ve které jsem bydlel, byla milá
a jídla jsem měl vždy dostatek. :)“
Ondřej Štorek, Sprachcaffe, Frankfurt, kurz
U20 Intensive Family: „Jazykový kurz ve Frankfurtu byl již můj druhý, kterého jsem se zúčastnil.
Minulý rok jsem do Norimberka jel s jinou cestovní kanceláří, avšak kamarádka, která přes vaši společnost byla v Kanadě, mi INTACT vychválila,
a proto jsem se rozhodl vybrat si pobyt právě
u vás. Rád s vámi pojedu i příští rok a doporučím vás dalším zájemcům.
Celkově bych jazykový kurz zhodnotil jako velice přínosný, bavil mě jak pobyt v rodině, která se o mě starala, jak nejlépe mohla, tak i samotná škola, kterou jsem navštěvoval. Výuka
tu probíhala bez jakýchkoliv elektrických zařízení, pouze učitel, studenti a předtištěné pracovní listy. Tento typ výuky je dle mého názoru nejpřínosnější. Během odpoledního programu jsme neustále něco navštěvovali a měli možnost popovídat si se studenty z cizích zemí, dozvědět se nové informace a ještě k tomu procvičit němčinu.“
Ing. Zuzana Rusnáčková, Colón German
Language Center, Hamburk, kurz Intensive AM: „Tímto Vám chci poděkovat za zrealizování tohoto kurzu, vše dopadlo výborně,
přesně podle mých představ. Chtěla bych vyzdvihnout úroveň výuky, učitelů, výbornou polohu školy v centru města. Hamburg je velmi zajímavé a krásné město, většinu času jsem trávila
sama a cítila jsem se tam během dne, ale i večer, bezpečně. Ještě jednou děkuji!“
Kristýna K., Dialoge Sprachinstitut, Lindau,
kurz Intensive+Conversation: „Ze školy Dialoge - Bodensee Sprachschule jsem si odvezla
nezapomenutelné zážitky. Výuka byla zábavná a zároveň efektivní, což jsem do té doby nepovažovala za možné. Zlepšila se proto nejenom moje úroveň němčiny, ale také můj vztah
k ní. Na školních akcích jsem potkala skvělé
přátelé, se kterými jsem stále v kontaktu a naprosto jsem se zamilovala do malebného Lindau. Nejraději bych se tam vracela každý rok.“
Karolína, Actilingua Academy, Vídeň, kurz
Summer Superior 30: „Hodiny byly zábavné
a plné her. Učitelé mladí a ochotní pomoci. Pokoj se mi líbil. Na jídlo jsem neměla vysoké nároky, ale kuchařky překvapily. Nejlepší však byl
čas strávený v Prateru, který jsem navštívila třikrát a
pokaždé s jinými (novými) kamarády. Celkově bych
celý kurz zhodnotila velmi kladně a určitě doporučuji všem, kteří si chtějí trochu popovídat německy
a zároveň najít spoustu nových přátel.“
S.M., Actilingua Academy, Vídeň, kurz Summer
Superior 20: „Dva týdny, které jsem v Actilingua
strávila, byly určitě obohacující a velmi ráda pojedu příští rok znova. Učitelé byli velmi vstřícní a měli
skvělý přístup k výuce.“

t Se všemi školami uvedenými v našem katalogu spolupracuje INTACT již mnoho let. Jedná se vždy
o velice kvalitní školy s odpovídajícími akreditacemi. Většina německých škol má náležité akreditace
k pořádání kurzů zakončených zkouškami a jsou členy asociace IALC.
t Prázdninové kurzy pro děti a mládež jsou v katalogu na červených stránkách a oproti kurzům
pro dospělé studenty mají bohatý program pro volný čas. Ve školách v Německu nabízíme ubytování
v německé rodině i v internátech, ve Vídni je pro děti možné ubytování pouze v internátu školy nebo
v rezidenci. Rodiče většinou sami dovezou své děti do ubytování a na konci kurzu pro ně přijedou.
Velkou výhodou je i psychologický aspekt. Rodiče se seznámí s rodinou, v níž jejich dítě stráví několik týdnů prázdnin. Mnozí rodiče spojí odvoz potomka do Německa či Rakouska
Hamburk
s cestou na dovolenou ke Středozemnímu moři.
Berlín
Není však výjimkou, že „studuje celá rodina“.
Již mnoho let jsme součástí Evropské unie a znaSchmöckwitz
lost dvou západních jazyků je opravdu potřebná. Další školy pro děti a mládež najdete na
Kolín nad Rýnem
www.intact.cz.
Drážďany
Frankfurt
t Kurzy pro dospělé klienty jsou v našem
katalogu na modrých stránkách. Probíhají ceHöchst
Norimberk
loročně. Některé školy: například Actilingua
Academy ve Vídni organizují jazykové kurzy
Heidelberg
jak pro dospělé, tak letní kurzy pro děti. MůžeRegensburg
te tedy studovat se svým potomkem ve stejném
Augsburg
Mnichov
městě a víkendy trávit společně.
Lindau
Spitzingsee
Hintersee
t V Rakousku nabízíme kurzy němčiny nejen ve Vídni, ale také v Salzburku a v horském
středisku Kitzbühel. Bližší informace najdete
na www.intact.cz. Věříme, že si najdete lokalitu a kurz, které Vám budou nejvíce vyhovovat.
t V Německu jsou velmi populární kurzy v BerVídeň
líně, Augsburgu a Norimberku - díky snadné doSalcburk
pravě a přijatelným cenám. Lindau tradičně boKitzbühel
duje díky své poloze a krásné přírodě na březích Bodamského jezera. Samozřejmě, že máte
rádi Mnichov a Drážďany, a to nejen díky jejich poloze blízko hranic s Českou republikou.
Věříme, že si oblíbíte i Regensburg, Hamburk,
Heidelberg, Frankfurt a Kolín nad Rýnem!
t Ve Švýcarsku nabízíme školu Language Studies International
Curych
v Curychu. Švýcarsko je oblíbené pro krásnou přírodu, hory a jezera. Škola LSI vyniká pohodovou atmosférou. Získala prestižní
akreditaci EAQUALS. Nabízí pestrou paletu kurzů s různými intenzitami nebo možnost kombinování skupinové výuky s individuálními lekcemi. Švýcarsko je nádherné a klienti se odtud vrací nadšeni.
Všimněte si opravdu jedinečných cen, které na rok 2020
nabízíme!

Německo

Rakousko

Švýcarsko

---
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/ďNčJOB

tQSPNMÈEFäMFU

/ďNFDLP

"VHTCVSH /PSJNCFSL OďNčJOBQSPNMÈEFä CPIBUâQSPHSBNBQFSNBOFOULBOB
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Augsburg,
/PSJNCFSL

ÀLPMB%*%"VHTCVSH /PSJNCFSL

Norimberk
Augsburg

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: Standard 20: 9.00 - 10.30; 11.00
- 12.30 hod., Standard 24: 9.00 - 10.30; 11.00 12.30; Út a Čt 13.00 - 14.30 hod.
Výuka může probíhat i odpoledne!
Začátky:
Norimberk: 2.7., 9.7., 16.7. 23.7.; kurzy končí
29.7.2023.
Augsburg: 18.6., 2.7., 16.7., 30.7., 13.8. Kurzy končí 26.8.2023.

101*4À,0-:
Studenti školy na výletě, Augsburg, Norimberk, studenti o přestávce

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

4UBOEBSE

20

45 minut

2 týdny +

15, obvykle 12

3-9

4UBOEBSE

24

45 minut

2 týdny +

15, obvykle 12

3-9

101*4,63;ù
Pro mládež, která chce kvalitní letní kurz němčiny v krásných německých městech.
4UBOEBSE

má 20 lekcí obecné němčiny týdně. Výuka se zaměřuje na plynulost projevu a na německé reálie. Výuka probíhá ve skup. max. 15 studentů..

4UBOEBSE

má 24 lekcí týdně ve skupině max. 15 studentů a QSPCÓIÈKFOW"VHTCVSHV

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
4UBOEBSE "VHTCVSH









59 670



4UBOEBSE "VHTCVSH



65 270



4UBOEBSE /PSJNCFSL



63 400



Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, stravování, certifikát, permanentku na
místní MHD, uvedený program a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPKFIPVLPOčFOÓ

OPDOBWÓD
1 990

3PEJOB, dvoulůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze, obědy v balíčku

Rodiny mohou bydlet v okrajových č ástech měst nebo přilehlých obcích. max. 70 minut městskou dopravou,
ložní prádlo a ručníky poskytnuty, praní za příplatek.

DOPRAVA:
Pro studenty starší 15 let rádi zajistíme zpáteční autobusovou jízdenku od cca 1 500 Kč (Norimberk)
a od cca 1 800 Kč (Augsburg). Mladší děti musí cestovat v doprovodu dospělé osoby. Člen hostitelské rodiny nebo zástupce školy vyzvedne studenty na místním vlakovém nebo autobusovém
nádraží a odveze je do ubytování. Odvoz v obou městech stojí 1 680 Kč, cesta zpět stojí stejně.
Pokud student přijíždí autobusem, je nutné, aby hodinu před příjezdem do destinace zatelefonoval osobě zajišťující návaznou dopravu a informoval ji o svém přesném příjezdu. Obě strany se
tak vyhnou případnému čekání při zpoždění, které je u autobusové dopravy běžné. Po ukončení
kurzu budou studenti odvezeni zpět na nádraží. Platí pro příjezdy a odjezdy mezi 9.00 - 18.00 hod.
Odvozy mimo tyto časy stojí 3 630 Kč za jeden odvoz.
4UVEFOUJEPTUBOPVQFSNBOFOULVOBNÓTUOÓEPQSBWVW"VHTCVSHVJW/PSJNCFSLV

1õ¶1-"5,:
1. Škola si může účtovat příplatek za speciální dietu, výše příplatku závisí na náročnosti diety.
2. Příplatek za celodenní sobotní výlet je 30 EUR.

144

DID (Deutsch in Deutschland) vznikla roku 1970
a je členem prestižní asociace EAQUALS. DID
provozuje rozsáhlou síť škol, kde nabízí letní kurzy
němčiny pro děti a mládež, kvalitní péči o studenty
a zábavný program pro volný čas. Všechny školy
DID sídlí v centru a jsou snadno dostupné místní
dopravou. Ve škole dostanete permanentku na
místní dopravu.
Augsburg leží severně od Mnichova, má 300 000
obyvatel. Turisty přitahuje kouzelná atmosféra historického centra. Augsburg založili roku 15 Římané.
Augsburg byl domovem bankéřské rodiny Fuggerů
a malířské dynastie Holbeinů. Mezi nejnavštěvovnější památky patří původně románská katedrála,
radnice s proslulým Zlatým sálem.
/PSJNCFSL má 500 000 obyvatel, leží nedaleko hranic s naší republikou, a je proto snadno dostupný. Starobylé hradby a křivolaké uličky v historickém centru Vás určitě nadchnou. Město proslulo v 15. a 16. století jako kulturní centrum, pochází odtud slavný malíř Albrecht Dürer. Mezi nejznámější památky patří hrad, Dürerův dům, Stará radnice. Místní specialita jsou norimberské párečky servírované v housce a perníčky. Norimberské vánoční trhy patří k nejkrásnějším v Evropě.

7Å-&5:"",5*7*5:
Cena kurzu němčiny Standard ve škole DID zahrnuje kromě výuky a ubytování také 4 kulturní nebo
sportovní aktivity týdně. Celodenní sobotní výlet
není zahrnut v ceně, stojí 30 EUR. Program pro volný čas se zaměřuje na sport, na památky a na blízká přitažlivá města. V neděli a 1 odpoledne v týdnu je volno. Během volného času mají studenti možnost vycházek bez dozoru.

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

12%
11%
10%
9%
5%
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Němčina

tQSPEďUJBNMÈEFä
PEEPMFU

Německo

-FUOÓSF[JEFOčOÓLVS[ZOďNčJOZ #FSMÓO .OJDIPW JOUFO[JWOÓLVS[Z CPIBUâQSPHSBNQSPWPMOâčBT OFVTUÈMâEPIMFE UâEOZWčFUOďVCZUPWÈOÓPE,č

Berlín, Mnichov

Škola: DID Berlín, DID Mnichov

https://bit.ly/36pALQJ

Berlín

Mnichov

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 9.00 - 12.30, Út a Čt 13.00
14.30 hod.
Začátky: 18.6., 2.7., 16.7., 30.7., 13.8.2023, kurzy končí 26.8.2023.
2.7.2023 škola přijímá i úplné začátečníky jen
v Berlíně.

101*4À,0-:

Studenti v jídelně, Berlín, sportovní aktivity a výuka ve škole DID
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

#FSMJO3FTJEFODF 

20, 24

45 minut

2 - 10 týdnů

15, obvykle 12

3-9

.OJDIPW3FTJEFODF 

20, 24

45 minut

2 - 10 týdnů

15, obvykle 12

3-9

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
#FSMJO3FTJEFODF

má 20 nebo 24 lekcí týdně a probíhá ve čtvrti Berlin - Mitte.

.OJDIPW3FTJEFODF

má 20 nebo 24 lekcí týdně a probíhá v Mnichově, krásném historickém
městě v podhůří Alp.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ

2

3



#FSMJO .OJDIPW3FTJEFODF

44 760

66 990

88 580

EBMÝÓUâEFO
22 140

#FSMÓO .OJDIPW3FTJEFODF

48 480

72 730

95 960

23 990

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvedené ubytování, stravování, závěrečný certifikát, uvedený program pro
volný čas, permanentku na veřejnou dopravu a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V/PDOBWÓDOFM[F
Berlín: hostel, výuka a ubytování je ve stejné budově, studenti jsou ubytování v jednom patře, kde bydlí také
zaměstnanci školy, čtyřlůžkové pokoje, vlastní příslušenství, plná penze, ručníky poskytnuty, WiFi zdarma.
Mnichov: hostel, výuka a ubytování je ve stejné budově, studenti jsou ubytováni v jednom patře, kde bydlí také
zaměstnanci školy, čtyřlůžkové pokoje, vlastní příslušenství, plná penze, ručníky poskytnuty, WiFi zdarma.
Příplatek za ubytování na dvoulůžkovém pokoji je 1 980 Kč týdně. Praní je za poplatek 2 - 5 EUR.

DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenky do Berlína nebo Mnichova za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz z letiště v Berlíně nebo Mnichově do ubytování a zpět stojí 3 370 Kč.
Platí pro přílety v neděli a odlety v sobotu (příjezdy a odjezdy) vždy mezi 9.00 - 18.00 hod. Odvoz mimo
tyto termíny stojí 7 250 Kč. Pro odvoz z vlakového/autobusového nádraží škola doporučuje vzít si taxi.
Svoje dítě sem můžete přivézt sami autem a přesvědčit se o kvalitě ubytování.

1õ¶1-"5,:

1.
2.
3.
4.

Po příjezdu se platí depozit 50 EUR.
Příplatek účtovaný školou za odvoz s asistencí letušky je 2 590 Kč za obě cesty.
Příplatek za dvoulůžkový pokoj stojí 2 590 Kč týdně v obou městech.
Příplatek za zvláštní dietu je 910 Kč týdně. Příplatek může být vyšší pokud jde o náročnou dietu.

---

Škola DID vznikla již roku 1970. Provozuje rozsáhlou síť center, kde nabízí letní kurzy němčiny pro
děti a mládež a má 4 celoroční školy pro dospělé
v Berlíně, Mnichově, Hamburku a Frankfurtu. DID
má velké organizační zkušenosti, je členem prestižní
asociace EAQUALS. Škola DID nabízí kvalitní péči
o mladé studenty a zábavný program pro volný čas.
DID Berlín sídlí v Berlin - Mitte, které má spoustu
galerií, butiků a kaváren. Budova Berlin Residence
sídlí v klidné ulici. Rezidence je nová, má krásnou
střešní terasu a velkou zahradu.
Berlín je hlavní město a zároveň i spolková země
Německa. Má 3,5 mil. obyvatel a je druhým největším městem EU. Z České republiky je Berlín snadno
dostupný vlakem nebo autobusem.
DID Mnichov sídlí v centru města, jen 6 zastávek
od Marienplatz, hlavní mnichovské nákupní zóny a
zároveň centra mnoha památek a místních atrakcí.
V rezidenci je WiFi zdarma, v klubovně je kulečník.
Mnichov je hlavní město spolkové země Bavorsko
a leží v podhůří Alp na řece Isar. Město má 1,4
mil. obyvatel a je třetím největším městem Německa. Do Mnichova se snadno dostanete autobusem,
vlakem nebo autem.

7Å-&5:"",5*7*5:

Cena kurzů němčiny pro děti a mládež ve školách DID zahrnuje bohatý program pro volný
čas, který probíhá každé odpoledne nebo večer
a sobotní celodenní výlet (1x při dvoutýdenním
kurzu). Děti jsou neustále pod dohledem. Odpolední program se skládá z výletů, sportovních akcí
a příprav na zábavné večery. Jednou týdně je diskotéka, v pondělí je seznamovací večírek, během
týdne škola pořádá zábavné večery, v pátek je večírek na rozloučenou. Děti dostanou zdarma permanentku na místní dopravu. Mnichov i Berlín jsou
krásná města.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S2022):
1. Italština......................................................... 10%
2. Španělština.................................................. 6%
3. Turečtina....................................................... 5%
4. Francouzština.............................................. 4%
èFÝUÓTUVEFOUJ............................................. 3%
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/ďNčJOB

tQSPNMÈEFäPEEPMFU

/ďNFDLP
#FSMÓO

3F[JEFOčOÓLVS[OďNčJOZQSPNMÈEFäPEEPMFU #FSMÓO TLWďMFWZCBWFOâ
LBNQVT CPIBUâQSPHSBN UâEOZ[B,čWčFUOďVCZUPWÈOÓBTUSBWZ

ÀLPMB(-4

https://bit.ly/3puKEE5

Berlín

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
/FWZVčVKFTF Učí se každý všední den.
7âVLBQSPCÓIÈ15.30 - 17.00; 17.30 - 19.00 hod.
;BčÈULZ každou neděli od 18.6. do 30.7., kurzy
končí 13.8.2023.

101*4À,0-:

Berlín, studenti na výletě a při aktivitách, budova kampusu

1õ&)-&%,63;ù
#FSMJO$PMMFHF

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

20

45 minut

2, 3, 4 týdny

12 nejvíce

1-8

101*4,63;ù
#FSMJO$PMMFHF

má 20 lekcí němčiny týdně s ubytováním ve školní rezidenci. Je určen
studentům ve věku 16 - 18 let. Během kurzu poznáte důkladně Berlín.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
#FSMJO$PMMFHF



3

4

52 980

76 360

100 960

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, ubytování, stravování, certifikát, program pro volný čas, odvoz z letiště
nebo hlavního nádraží v Berlíně a zpět vždy v neděli mezi 8.00 - 22.00 hod. a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V

OPDOBWÓD

3F [ J E F O D F v a re á l u š ko l y, v í c e l ů ž kové p o ko j e ( z p ra v i d l a 3 - 6 l ů ž kové ) ,
polopenze, vratný depozit 100 EUR, ručníky s sebou, praní za mírný poplatek, WiFi zdarma

2 850

%013"7"
Rodiče mohou své dítě přivézt a sami se přesvědčit o kvalitě ubytování.
Rádi Vám zajistíme letenku nebo vlakovou jízdenku do Berlína za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště či vlakového nádraží v Berlíně do ubytování a zpět vždy v neděli mezi 8.00 až 22.00 hod. KF[BISOVUâWDFOďLVS[V
Odvoz v jinou dobu nebo jiný den stojí 3 110 Kč za jednu cestu.

1õ¶1-"5,:
1. Noc navíc stojí 2 850 Kč.

---

(-4nabízí kurzy němčiny od r. 1983 a patří do
prestižní mezinárodní asociace IALC. GLS Sprachenzentrum je rezidenční škola, má vlastní areál v pohodové čtvrti Prenzlauer Berg. Škola sídlí na Kastanienallee, která je v Berlíně známá jako
oblíbená ulice filmařů, často se zde natáčí.
(-4má dlouholeté zkušenosti s organizací letních
kurzů němčiny pro mládež. GLS je členem asociace IALC a EAQUALS. #FSMJO$PMMFHFsídlí v kampusu školy.
Areál školy GLS má 9 000 čtverečních metrů
a skládá se z 5 budov. GLS má 40 tříd ve dvou
budovách, knihkupectví, knihovnu, počítačovou učebnu s 15 počítači a připojením k internetu. V celém kampusu je WiFi zdarma! Součástí
areálu je zahrada, restaurace, kavárna a ubytování s 50 apartmány.
#FSMÓO je hlavní město a zároveň i spolková země
Německa. Má 3,2 mil. obyvatel a stále se rozvíjí.
Berlín má bohatý kulturní život - sídlí zde světově
známé univerzity a muzea. Berlín má krásné parky a ceny jsou zde stále nižší než v jiných německých městech.

7Å-&5:"",5*7*5:
Všechny školy GLS, které pořádají letní kurzy němčiny pro děti a mládež, nabízejí mnoho sportovních
i společenských aktivit, které jsou zahrnuty v ceně
kurzu. V Berlin College jsou 2 aktivity denně dopoledne a jeden výlet týdně. 7TUVQZEPPCKFLUĜ 
LUFSÏKTPV[BISOVUZWQSPHSBNV KTPVWDFOď
Počítejte s náklady na veřejnou dopravu cca 30
EUR týdně.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Španělština.................................................... 18%
2. Italština.......................................................... 9%
3. Portugalština................................................. 8%
4. Francouzština................................................ 7%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................... 

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

/ďNčJOB

tQSPEďUJBNMÈEFä
MFU MFU

/ďNFDLP

3F[JEFOčOÓLVS[ZOďNčJOZW#BWPSTLV CF[QFčOÏMPLBMJUZ KF[FSP4QJU[JOHTFF
BISBE4DIXBOFDL CPIBUâQSPHSBN UâEOZQPCZUVPE,č

4QJU[JOHTFF
4DIXBOFDL

ÀLPMB(-4

https://bit.ly/31VHsLu

Schwaneck
Spitzingsee

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15 hod.
Začátky:
Munich Adventure každou neděli od 25.6. do 30.7.,
kurzy končí 13.8.2023.
Munich Castle každou neděli od 25.6. do 23.7.,
kurzy končí 6.8.2023.

101*4À,0-:

Studenti na výletě, škola v Spitzingsee, studenti na obědě a při aktivitách
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

.VOJDI"EWFOUVSF MFU

20

45 minut

2, 3, 4 týdny

12 nejvíce

3-8

.VOJDI$BTUMF MFU

20

45 minut

2, 3, 4 týdny

12 nejvíce

3-8

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
.VOJDI"EWFOUVSF
4QJU[JOHTFF

má 20 lekcí němčiny týdně a je určen studentům ve věku 12 - 17 let.
Ubytování je ve školní rezidenci ve 3 až 4lůžkových pokojích.

.VOJDI$BTUMF
4DIXBOFDL

má 20 lekcí němčiny týdně a je určen studentům ve věku 14 - 17 let.
Ubytování je ve školní rezidenci na hradě ve 4 až 5lůžkových pokojích.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ

2

3



.VOJDI"EWFOUVSF MFU



86 430



.VOJDI$BTUMF MFU



81 990



Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvedené ubytování, stravování, závěrečný certifikát, program pro volný čas
a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPOFEďMFQPVLPOčFOÓLVS[V

OPDOBWÓD

ÀLPMOÓSF[JEFODFu jezera Spitzingsee LVS[.VOJDI"EWFOUVSF , v areálu školy, 3 - 4lůžkové pokoje, plná penze, vratný depozit 100 EUR, ručníky s sebou, praní zdarma, WiFi zdarma
ÀLPMOÓSF[JEFODFna hradě LVS[.VOJDI$BTUMF , v areálu školy, 4 - 5lůžkové pokoje, plná penze,
vratný depozit 100 EUR, ručníky s sebou, praní zdarma, bez WiFi

2 850
2 850

%013"7"
Rodiče mohou své dítě přivézt osobně a sami se přesvědčit o kvalitě ubytování.
Rádi Vám zajistíme letenku nebo autobusovou jízdenku do Mnichova za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště, vlakového či autobusového nádraží v Mnichově a zpět vždy
v neděli mezi 8.00 až 22.00 hod. stojí 2 850 Kč, odvoz zpět stojí stejně.
Odvoz v jinou dobu nebo jiný den stojí 7 770 Kč za jednu cestu u kurzu Munich Adventure a 6 410
Kč za jednu cestu u kurzu Munich Castle.

1õ¶1-"5,:
1. Noc navíc stojí 2 850 Kč.

---

GLS má dlouholeté zkušenosti s organizací letních
kurzů němčiny pro mládež. GLS je členem asociace IALC a EAQUALS.
.VOJDI "EWFOUVSF probíhá u krásného jezera
Spitzingsee cca 50 km od Mnichova a je obklopeno nádhernou alpskou přírodou! Je zde k dispozici 7 rozlehlých tříd, lezecká stěna, fitness, sauna a zahrada.
.VOJDI$BTUMFprobíhá v areálu středověkého hradu Schwaneck, který byl postaven v roce 1843. Nachází se cca 10 minut od centra Mnichova na březích řeky Isar. K hlavním lákadlům města patří filmové studio Bavaria, Hofbrauhaus, zámek Nymphenburg nebo Frauenkirche. Na hradě je 20 pokojů,
10 tříd, kavárna, jídelna, rytířský sál, bowling, kulečník, velká zahrada a hřiště.
.OJDIPW leží v podhůří Alp, má 1,3 milionu obyvatel a je hlavním městem Bavorska.

7Å-&5:"",5*7*5:
Obě školy GLS, které pořádají letní kurzy němčiny
pro děti a mládež, nabízejí mnoho sportovních i společenských aktivit, které jsou zahrnuty v ceně kurzu.
Obvykle to jsou 2 aktivity denně a dva výlety týdně.
7TUVQZEPPCKFLUĜ LUFSÏKTPV[BISOVUZWQSPHSBNV KTPVWDFOď

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Španělština.................................................. 18%
2. Italština........................................................ 9%
3. Portugalština............................................... 8%
4. Francouzština.............................................. 7%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................. 2%

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

/ďNčJOB

tQSPEďUJBNMÈEFä
PEEPMFU

/ďNFDLP

*OUFO[JWOÓLVS[OďNčJOZQSPNMÈEFä -JOEBV OÈEIFSOÏNďTUFčLPV#PEBNTLÏIP
KF[FSB OFKWÓDFTUVEFOUĜWFUīÓEď CPIBUâQSPHSBN UâEOZ[B,č

-JOEBV

ÀLPMB%JBMPHF#PEFOTFF4QSBDITDIVMF

Lindau

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30 hod.,
2 odpoledne v týdnu 13.30 - 15.25 hod.
Začátky: Summer School Family: 25.6., 2.7.,
9.7., 16.7., 23.7., 30.7.2023. Kurzy končí
5.8.2023
Summer School Hostel:
2týdenní kurz: 25.6., 9.7., 23.7.2023.
4týdenní kurz: 25.6., 9.7. 2023.
6týdenní kurz: 25.6.2023
Kurzy končí 5.8.2023
1, 3, 5týdenní kurz Summer S.Hostel není možný.

101*4À,0-:
Pohled na město, výuka, aktivity na jezeře a Lindau
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

4VNNFS4DIPPM'BNJMZ

20+5

4VNNFS4DIPPM)PTUFM

20+5

45 minut
45 minut

1 - 10 týdnů
2, 4, 6 týdnů

12 nejvíce
12 nejvíce

3-7
3-7

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
Pro mladé motivované studenty ve věku 14 - 17 let, kteří se chtějí učit němčinu v jednom z nejkrásnějších míst Evropy, na hranici tří německy mluvících zemí - Německa, Švýcarska a Rakouska.
4VNNFS4DIPPM'BNJMZ

má 20 lekcí obecné němčiny a 5 odpoledních lekcí zaměřených na
konverzaci týdně. Ubytování v rodině.

4VNNFS4DIPPM)PTUFM

má 20 lekcí obecné němčiny a 5 odpoledních lekcí zaměřených na
konverzaci týdně. Ubytování v hostelu.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ









5

6

4VNNFS4DIPPM'BNJMZ

25 640

49 950

74 920

99 490

119 950

142 980

4VNNFS4DIPPM)PTUFM

---

48 730

---

96 470

----

138 680

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvedené ubytování, stravování, autobusovou jízdenku, certifikát, uvedený
program a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V/PDOBWÓDOFM[F
3PEJOB, max. 40 minut MHD od školy, dvoulůžkový pokoj, plná penze, sdílená koupelna, obědy ve škole, ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, WiFi zdarma, praní zajištěno pro min. 2týdenní pobyty.
3F[JEFODF*OTFM)PTUFM, naproti škole, vícelůžkový pokoj, plná penze, praní za příplatek, ložní prádlo poskytnuto, úklid od 4. týdne stojí 1 370 Kč, WiFi zdarma, ručníky s sebou, vratný depozit 80 EUR.

%013"7"
%PQSBWBEP-JOEBV Individuální: rodiče přivezou dítě sami a přesvědčí se o kvalitě ubytování.
Letecky: rádi Vám zajistíme letenku Praha - Curych - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV[MFUJÝUďW$VSZDIV do Lindau a zpět WMBLFN stojí 5 180 Kč. Zástupci školy vyzvednou studenty na letišti a dopraví je k odjezdu vlakem a předají jim vlakové jízdenky do
Lindau. Vlaky odjíždí v 11.43, 13.43, 15.43, 17.43 hod. Všechny vlaky jsou přímé spojení bez přestupu a cesta trvá 1 hod.25 minut. V Lindau po příjezdu vyzvedne studenty host. rodina či zástupce školy.

1õ¶1-"5,:

1. Příplatek za speciální dietu je 780 Kč týdně.
2. Týdenní autobusová jízdenka na MHD stojí cca 15 EUR týdně a je zahrnuta v ceně kurzu.

---

%JBMPHF#PEFOTFF4QSBDITDIVMFvznikla roku
1985, je členem prestižní asociace IALC. INTACT
se školou spolupracuje již od roku 1998. Kurzy pro
děti škola pořádá ve stejné budově jako kurzy pro
dospělé, v nádherném starobylém městečku Lindau
na břehu Bodamského jezera. Výuka probíhá celkem v 6 učebnách, v přízemí jsou 2 učebny a velký salonek, kde všichni studenti obědvají a v 1. patře jsou další 4 učebny.
-JOEBV je krásné městečko s 26 000 obyvateli
na jihu Bavorska, na břehu Bodamského jezera
nedaleko Kostnice. Historické centrum Lindau leží
na nevelkém ostrově spojeném s pevninou dvěma
mosty. Modré jezero a Alpy v pozadí dotvářejí
nádhernou scenérii města, které leží jen 2,5 hodiny vlakem od Mnichova a 2 hodiny od Curychu. V
Lindau se konají každý rok konference nositelů
Nobelovy ceny. Na březích Bodamského jezera
je řada starobylých památek, klášter na ostrově
Reichenau je z roku 724. Pokud Vás zajímá technika, v blízkém Friedrichshafenu najdete největší
muzeum vzducholodí na světě, hrabě Zeppelin je
zde vyráběl.

7Å-&5:"",5*7*5:
Cena kurzů Summer School zahrnuje celodenní
výlet zpravidla v sobotu (Mnichov, Kostnice,
Skylinepark aj.). Dále jeden půldenní výlet týdně
(zámek Neuschwanstein, Rýnské vodopády, hrad
Meersburg, Bregenz aj.) v ostatní dny odpolední
a večerní místní aktivity - např. prohlídka místních
památek, minigolf, plavání, kanoe, šlapadla, vodní
lyžování, grilování na břehu jezera, kino, hry apod.
Neděle děti tráví v ubytování nebo s přáteli, zhruba 3 večery v týdnu mají studenti volno.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Francouzština............................................... 16%
2. Italština......................................................... 14%
3. Čínština........................................................ 8%
4. Maďarština.................................................. 7%
èFÝUÓTUVEFOUJ............................................. 

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

/ďNčJOB

tQSPNMÈEFä
PEEPMFU

/ďNFDLP

'SBOLGVSU MFUOÓLVS[ZOďNčJOZQSPNMÈEFä VCZUPWÈOÓWSF[JEFODJCMÓ[LPÝLPMZ 
CPIBUâQSPHSBN UâEOZPE,čWčFUOďVCZUPWÈOÓBQMOÏQFO[F

'SBOLGVSU

ÀLPMB4QSBDIDBGGF'SBOLGVSU
Frankfurt

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
/FWZVčVKFTF Učí se každý všední den.
7âVLB QSPCÓIÈ Standard: 9.00 - 12.30 hod.
Intensive: navíc 13.00 - 14.30 hod., výuka může
probíhat i odpoledne 15.00 - 18.15 hod.
;BčÈULZ Každé pondělí od 26.6. do 21.8.2023,
kurzy končí 1.9.2023.

101*4À,0-:
4QSBDIDBGGF'SBOLGVSU sídlí ve 13 patrové budově
v části města zvané Sachsenhausen, nejstarší, nejkrásnější a velmi elegantní čtvrti Frankfurtu. Škola
má 19 moderně vybavených tříd, klubovnu, příruční knihovnu a koutek s občerstvením. Do centra se
dostanete pěšky za cca 10 minut.
'SBOLGVSU je finanční a obchodní centrum Německa, ale není to velkoměsto, má jen 700 000 obyvatel. Frankfurt nejsou jen banky, město má řadu muzeí a galerií (Staedel Institut, Muzeum německého
filmu, Muzeum peněz, Historické muzeum). Frankfurt byl domovem nejen Rotschildů, narodil se zde
také básník Johann Wolfgang Goethe.

Výuka, vchod do školy Sprachcaffe, rezidence a studenti při aktivitách
Počet lekcí
týdně

1õ&)-&%,63;ù

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

64UBOEBSE3FTJEFODF

20

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

6*OUFOTJWF3FTJEFODF

30

45 minut

2 týdny +

15 nejvíce

3-8

101*4,63;ù
64UBOEBSE

má 20 lekcí výuky obecné němčiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

6*OUFOTJWF

má 30 lekcí výuky obecné němčiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

Studenti jsou ubytováni v rezidenci 10 minut chůze od školy.

$&/¶,,63;ù


3



64UBOEBSE3FTJEFODF

,VS[UâEOZ



71 970



EBMÝÓUâEFO
23 740

6*OUFOTJWF3FTJEFODF



77 870



25 960

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvedené ubytování, plnou penzi (obědy v balíčku), závěrečný certifikát, uvedený program a pojištění proti úpadku.

7Å-&5:"",5*7*5:
Škola Sprachcaffe Frankfurt pro Vás připravila zajímavý program pro volný čas, který zahrnuje 1
celodenní výlet a 2 půldenní exkurze při dvoutýdenním kurzu, 2 celodenní výlety a 3 půldenní exkurze při třítýdenním kurzu. Celodenní výlety směřují např. do Heidelbergu, Wiesbadenu, Hessenparku nebo Rüdesheimu, při půldenních exkurzích je na programu např. návštěva Goethe Musea nebo plavba po Mohanu. Odpolední aktivity jsou zaměřené na sport (plavání, fotbal nebo
minigolf), večer se studenti mohou těšit na různé
hry, karaoke, kino nebo večírek na rozloučenou.
V neděli, 1 - 2 odpoledne a 1 - 2 večery v týdnu
je volno. Studenti si mohou na místě zakoupit další aktivity (5 - 80 EUR). Studenti jsou během aktivit
pod dohledem školených vedoucích.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

OPDOBWÓD

3F[JEFODF, cca 10 minut chůze od školy, čtyřlůžkový pokoj, sdílená koupelna, plná penze, obědy
v balíčku, ručníky s sebou, WiFi na recepci a v jídelně zdarma, praní za příplatek cca 1 EUR

2 890

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Frankfurt - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Nedělní odvoz [MFUJÝUď ve Frankfurtu a sobotní odvoz zpět na letiště stojí 2 590 Kč, pokud přiletíte mezi 10.00 19.00 hod. a odletíte mezi 8.00 - 17.00 hod. Odvoz z letiště v jiné dny a časy stojí 2 850 Kč za jednu
cestu. Zpáteční odvoz [IMBWOÓIPWMBLPWÏIPOÈESBäÓ stojí 2 070 Kč a není nijak časově omezen.

1õ¶1-"5,:
1. Poplatek škole za vyzvednutí a předání dětí cestujících s asistencí letušky je 3 890 Kč za jednu cestu.
2. Příplatek za dvoulůžkový pokoj je 2 510 Kč týdně, noc navíc stojí 3 390 Kč.
3. Škola si může účtovat poplatek za spec.dietu dle typu diety.
4. Cena jízdenky na MHD je cca 30 EUR týdně.

---

Frankfurt

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština....................................................... 25%
2. Ruština........................................................ 10%
3. Polština
................................................
9%
4. Španělština ...............................................
8%
èFÝUÓTUVEFOUJ............................................... 

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

Němčina

tQSPNMÈEFä
PEEPMFU

Rakousko

-FUOÓLVS[ZOďNčJOZQSPNMÈEFä 7ÓEFĖ PEEPMFU SF[JEFODF QSPHSBN
QSPWPMOâčBT QFWOÏ[BčÈULZ UâEOZLVS[VWčFUOďVCZUPWÈOÓPE,č

7ÓEFĖ

ÀLPMB"DUJMJOHVB7ÓEFĖ
Vídeň

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: Holiday 20: 9.00 - 10.30; 10.45
- 12.15 hod. nebo 14.15 - 15.45; 16.00 - 17.30 hod.
Holiday 30: navíc ještě 7.15 - 8.45 nebo12.30 14.00 hod. nebo 17.45 - 19.15 hod.
Termíny:
2týdenní kurzy: 2.7. - 15.7., 16.7. - 29.7., 30.7. 12.8.2023.
3týdenní kurzy: 2.7. - 22.7., 16.7. - 5.8.2023.
4týdenní kurzy: 2.7. - 29.7., 16.7. - 12.8.2023.
5týdenní kurzy Actilingua nenabízí.
6týdenní kurz: 2.7. - 12.8. 2023.
Začátečníci mohou začít pouze: 2.7. a 30.7.2023.

101*4À,0-:

Výuka, volný čas, studenti na mostě přes Dunaj a studenti v muzejní čtvrti
Počet lekcí
týdně

1õ&)-&%,63;ù

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

)PMJEBZ

20

45 minut

2, 3, 4, 6,

15 nejvíce

2-9

)PMJEBZ

30

45 minut

2, 3, 4, 6

15 nejvíce

2-9

101*4,63;ù
Pro mládež ve věku 16 - 19 let, která má zájem o kvalitní, intenzivní kurz němčiny ve Vídni.
)PMJEBZ

má 20 lekcí obecné němčiny týdně a program pro volný čas.

)PMJEBZ

má 30 lekcí obecné němčiny týdně a program pro volný čas.

Kurzy Holiday probíhají pouze od 2.7. do 12.8.2023, příjezd do Vídně je vždy v neděli před
začátkem kurzu, odjezd vždy v sobotu. Noc navíc není možná. Kurz je vhodný pro samostatné studenty.
.ĜäFUFTMPäJUKB[ZLPWPV[LPVÝLV04%, příprava na zkoušku je 3.7., 17.7., 31.7. (zkouška se koná
13.7., 14.7., 27.7., 28.7., 10.8., 11.8.). Příprava v rozsahu 8 lekcí stojí 115 EUR, zkušební poplatek je
140 - 210 EUR a platí se na místě. Tuto zkoušku vyžadují od zahraničních studentů rakouské univerzity.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ





4



)PMJEBZ

37 520

52 960

68 330

99 280

)PMJEBZ

42 990

61 460

79 740

116 290

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, zapůjčení učebních materiálů, uvedené ubytování, stravování, závěrečný certifikát, uvedený
program pro volný čas a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V/PDOBWÓDOFM[F
3F[JEFODF, dvoulůžkový nebo třílůžkový pokoj, polopenze (snídaně a večeře), sdílená koupelna, max. 40 minut
MHD od školy, praní za poplatek, WiFi zdarma, vlastní ručníky, vratný depozit 100 EUR. 1L pokoji za 2 150 Kč týdně.

%013"7"
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z vlakového nádraží do ubytování a zpět stojí 2 600 Kč. Rodiče obvykle
dovezou v neděli před začátkem kurzu svoje děti do Vídně autem a v sobotu po ukončení kurzu je odvezou.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.

Příplatek za ubytování na jednolůžkovém pokoji je 2 150 Kč týdně.
Škola vybírá zálohu 100 EUR na případné poškození pokoje a klíč, vrátí Vám ji v den odjezdu.
Příprava na zkoušku OSD (8 lekcí) stojí 115 EUR, zkušební popl. je 140 - 210 EUR, platí se na místě.
Nezapomeňte navýšit kapesné o cenu plánovaných výletů, sportovních akcí, permanentku na MHD.

---

"DUJMJOHVB nabízí kurzy němčiny ve Vídni od r. 1988,
je členem mezinárodní asociace IALC a rakouské
asociace Campus Austria. Actilingua se těší výborné
pověsti, má pestrý mezinárodní mix studentů a kvalifikované učitele.
Kurzy Holiday probíhají v budově Sacré Coeur,
která sousedí s hlavní budovou školy Actilingua.
Actilingua sídlí v diplomatické čtvrti, naproti botanické zahradě a zámku Belvedere. WiFi připojení pro
studenty s vlastními notebooky nebo smartphony je
zdarma. Studenti bydlí v rezidenci 40 minut MHD
od školy, rezidence má kvalitní restauraci.
Městská doprava ve Vídni stojí 17,10 EUR týdně.

7Å-&5:"",5*7*5:
Actilingua nabízí v rámci kurzů Holiday základní
program pro volný čas., kurz je určen studentům,
kteří chtějí mít čas na samostatné poznávání Vídně
Cena kurzů němčiny Holiday zahrnuje 5 odpoledních nebo večerních aktivit týdně: procházka
centrem, basketbal, stolní tenis, aerobik, fotbal,
lekce valčíku, kvízy, disko, prohlídka večerní Vídně,
barbecue.
4UVEFOUJ TJ NPIPV TWÏ PEQPMFEOÓ čJ WFčFSOÓ
BLUJWJUZPSHBOJ[PWBUTBNJ OFCPTJNPIPVOB
NÓTUď QīJLPVQJU celodenní výlety do Salzburgu
nebo do Wachau za 70 EUR, návštěvu koncertu za 44 EUR, půldenní výlet na Laxenburg
nebo Burg Kreuzenstein za 40 EUR. Týdenní
vstupné do vídeňských památek v doprovodu
průvodce stojí 20 EUR. V nabídce je návštěva
muzea Hundertwasser, výlet k jezeru Neusiedler
a návštěva zámku Esterhazy aj.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština.......................................................
èFÝUÓTUVEFOUJ..........................................
3. Polština ......................................................
4. Maďarština ...............................................
5. Ukrajinština................................................

12%

8%
7%
5%

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

/ďNčJOB

tQSPEďUJBNMÈEFä
PEEPMFU

Rakousko

-FUOÓSF[JEFOčOÓLVS[ZOďNčJOZWF7ÓEOJ 5IFSFTJBOVN OFKQSFTUJäOďKÝÓWÓEFĖTLÏ
HZNOÈ[JVN CPIBUâQSPHSBN QFWOÏ[BčÈULZ UâEFOTQMOPVQFO[ÓPE,č

7ÓEFĖ

ÀLPMB"DUJMJOHVB4VNNFS4DIPPM7ÓEFĖ
Vídeň

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá:
Summer 20: 9.00 - 10.30; 10.50 - 12.20 hod.
Summer 30: 9.00 - 10.30; 10.50 - 12.20, 13.30 15.00 hod., první pondělí se může učit odpoledne.
Termíny: 1týdenní kurz: 30.7. - 5.8.2023.
2týdenní kurzy: 2.7. - 15.7., 16.7. - 29.7., 23.7. 5.8.2023.
3týdenní kurzy: 2.7. - 22.7., 16.7. - 5.8.2023.
5týdenní kurz: 2.7. - 5.8.2023.
4 týdenní kurzy Actilingua Summer School nenabízí.
Začátečníci: pouze 2.7.2023.

Odpolední aktivity, budova školy, jídelna a výuka
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů
ve třídě

Jaz. úroveň

4VNNFS

20

45 minut

1, 2, 3 a 5 týdnů

15 nejvíce

2-9

4VNNFS

30

45 minut

1, 2, 3 a 5 týdnů

15 nejvíce

2-9

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
Pro děti a mládež ve věku 12 - 17 let se zájmem o kvalitní kurz němčiny ve Vídni a s ubytováním na kolejích.
4VNNFS

má 20 lekcí obecné němčiny týdně a program pro volný čas.

4VNNFS

má 30 lekcí obecné němčiny týdně a program pro volný čas.

Kurzy Summer probíhají pouze v termínu od 2.7. do 5.8.2023. Příjezd do Vídně je vždy v neděli před
začátkem kurzu, odjezd vždy v sobotu. Noc navíc není možná.
.ĜäFUFTMPäJUKB[ZLPWPV[LPVÝLV04%, příprava na zkoušku je 3.7. a 17.7. (zkouška se koná 13.7.
nebo 14.7. a 27.7. nebo 28.7.). Příprava v rozsahu 6/8 lekcí stojí 86/115 EUR, zkušební poplatek je
170 - 190 EUR, dle jazykové úrovně a platí se na místě.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ









4VNNFS4UBOEBSE

27 150





107 510

4VNNFS4VQFSJPS

29 660





119 940

4VNNFS4UBOEBSE

29 980





121 930

4VNNFS4VQFSJPS

32 570





134 610

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, zapůjčení učebních materiálů, uvedené ubytování, stravování, závěrečný certifikát, uvedený
program a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
*OUFSOÈUÝLPMZ v centru Vídně, areál školy, plná penze, teplé obědy, od neděle před začátkem kurzu do soboty
po ukončení kurzu, WiFi zdarma, ručníky s sebou, dozor 24 hodin denně, 40 EUR vratný depozit, veřejná prádelna je nedaleko. /PDOBWÓDOFM[F
6CZUPWÈOÓ4UBOEBSE, vícelůžkový pokoj, koupelny na chodbě.
6CZUPWÈOÓ4VQFSJPS, třílůžkový až čtyřlůžkový pokoj s vlastní sprchou.

%013"7"
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z vlakového nádraží do ubytování a zpět stojí 2 600 Kč.
Rodiče obvykle dovezou v neděli před začátkem kurzu svoje děti do Vídně autem a v sobotu po ukončení
kurzu je odvezou.

1õ¶1-"5,:
1. Škola vybírá depozit 40 EUR na případné poškození pokoje, vrátí Vám jej v den odjezdu.
2. Příprava na zkoušku OSD (6/8 lekcí) stojí 86/115 EUR, zkušební poplatek je 170 - 190 EUR a platí se na místě.
3. Nezapomeňte navýšit kapesné o cenu plánovaných výletů, sportovních akcí, permanentku na MHD.

---

101*4À,0-:
Dlouholetá zkušenost, kvalitní a přitažlivý program,
intenzivní kurzy, bydlení na koleji nejstaršího vídeňského gymnázia, výborná organizace, kvalitní
mezinárodní mix studentů: to jsou hlavní klady kurzů
němčiny pro mládež ve škole "DUJMJOHVB.
Actilingua je členem asociací IALC a Campus Austria. Actilingua provozuje letní kurzy němčiny pro
mládež v centru 7ÓEOď, v nejprestižnějším vídeňském gymnáziu Theresianum.

7Å-&5:"",5*7*5:
Actilingua nabízí v rámci kurzů Summer bohatý
program pro volný čas. Cena kurzů Summer zahrnuje řadu sportovních a kulturních aktivit každé odpoledne (badminton, plážový volejbal, fotbal, basketbal, plavání, aerobik, turnaj ve stolním
fotbale, návštěva divadel, workshopy, lekce vídeňského valčíku, kvízy, nákupy). Odpoledne si většinou můžete vybrat mezi sportovní a oddechovou aktivitou. Theresianum má rozlehlý sportovní
areál. Každý večer jsou další aktivity: diskotéky, procházky noční Vídní, karaoke večírky, barbecue večírky, videa. 7ÝFDIOZBLUJWJUZQSPCÓIBKÓWEPQSPWPEVVčJUFMF EP[PSKFIPEJOEFOOď Městská doprava ve Vídni pro studenty starší 15 let stojí
17,10 EUR týdně, mladší jezdí zdarma.
.ĜäFUF TJ QīJLPVQJU celodenní sobotní výlety do Salzburgu nebo do Wachau za 70 EUR,
návštěvu koncertu za 44 EUR, půldenní výlet do Laxenburg nebo Burg Kreuzenstein stojí 40 EUR. Týdenní vstupné do vídeňských památek v doprovodu průvodce stojí 26 EUR. Můžete si koupit lekce tenisu, 6 lekcí stojí 70 EUR,
8 lekcí stojí 90 EUR a 10 lekcí stojí 115 EUR, platí
se na místě. Ve škole Actilingua se Vaše děti určitě nudit nebudou!

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština....................................................... 10%
2. Ukrajinština................................................
9%
3. Maďarština................................................
8%
4. Chorvatština............................................... 8%
èFÝUÓTUVEFOUJ...........................................


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

/ďNčJOB

tQSPEďUJBNMÈEFä
PEEPMFU

/ďNFDLP

/ďNčJOBQSPEďUJBNMÈEFä SF[JEFODFWNBMFCOÏNÞEPMÓ0EFOXBME OFVTUÈMâEPIMFE UâEOZPE,čWčFUOďVCZUPWÈOÓBQSPHSBNVQSPWPMOâčBT

Höchst

ÀLPMB%*%)ÚDITU

Höchst

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 9.00 - 12.30 hod.
Začátky: 25.6., 2.7., 9.7., 16.7., 23.7.; kurzy končí 5.8.2023.
Naprostí začátečníci: 2.7.2023

101*4À,0-:
%FVUTDIJO%FVUTDIMBOE %*% vznikla roku 1970.
Provozuje rozsáhlou síť škol, kde nabízí letní kurzy
němčiny pro děti a mládež. Má velké organizační
zkušenosti, je členem prestižní asociace EAQUALS.
DID nabízí kvalitní péči o mladé studenty němčiny
a zábavný program pro volný čas.
DID Höchst sídlí v bývalém klášteře, který nyní slouží jako konferenční centrum. Škola DID si na léto
klášter pronajímá a pořádá v něm kurzy němčiny
pro mladší děti. Děti se v areálu školy učí, stravují, bydlí a probíhá v něm i většina aktivit pro volný
čas. Chlapci a dívky jsou na oddělených patrech.
Höchst leží jižně od Frankfurtu, v malebném údolí
Odenwald. Městečko má 10 000 obyvatel.

7Å-&5:"",5*7*5:

Výuka, studenti při aktivitách, budova školy, studenti v ubytování a opékání buřtů

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

20, 24

45 minut

2 - 6 týdnů

15, obvykle 12

1-7

)ÚDITU3FTJEFODF 

101*4,63;ù
)ÚDITU3FTJEFODF

má 20 nebo 24 lekcí němčiny týdně, pro děti od 8 do 14 let probíhá v Höchstu, městečku v malebném údolí Odenwald, v areálu bývalého kláštera.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
)ÚDITU3FTJEFODF
)ÚDITU3FTJEFODF



3



EBMÝÓUâEFO



63 340



20 910



68 280



22 740

Cena kurzu němčiny v DID Höchst zahrnuje bohatý
program pro volný čas, který probíhá každé odpoledne a večer a sobotní celodenní výlet (1x při dvoutýdenním kurzu). Děti jsou neustále pod dohledem.
Odpolední program se skládá z výletů, sportovních
akcí a příprav na zábavné večery. Jednou týdně
je diskotéka, v neděli je seznamovací večírek,
během týdne škola pořádá zábavné večery, v pátek je večírek na rozloučenou. Na letní kurz němčiny
ve škole DID bude Vaše dítě určitě rádo vzpomínat.

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvedené ubytování, stravování, závěrečný certifikát, uvedený program pro
volný čas a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V/PDOBWÓDOFM[F
ÀLPMOÓSF[JEFODF, vícelůžkové pokoje, plná penze, praní za příplatek, ručníky a ložní prádlo poskytnuty.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Frankfurt - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště Frankfurt stojí 1 680 Kč. Odvoz zpět stojí stejně. Platí pro přílety a
odlety mezi 9.00 - 18.00 hod. Odvoz v jinou dobu stojí 3 630 Kč. Můžete svoje dítě přivézt sami autem.

1õ¶1-"5,:
1. Po příjezdu se platí vratný depozit 50 EUR.
2. Škola účtuje poplatek za vyzvednutí a předání dětí cestujících s asistencí letušky 2 600 Kč za obě cesty.
3. Škola si může účtovat příplatek za speciální dietu, výše příplatku závisí na náročnosti diety.

---

Studentky před školou

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština ...........................................................35%
2. Španělština.....................................................25%
3. Francouzština.................................................25%
4. Ukrajinština.....................................................15%
èFÝUÓTUVEFOUJ...................................................... 

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

/ďNčJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

/ďNFDLP

#FSMÓO  .OJDIPW  ,PMÓO   Bä  TUVEFOUĜ WF UīÓEď  SPEJOZ  BQBSUNÈOZ
PCMÓCFOÈÝLPMB+JSLZ.ÈEMB UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜ,č

#FSMÓO .OJDIPW
,PMÓOOBE3âOFN

ÀLPMB#84(FSNBOMJOHVB

https://bit.ly/3t6m6nh
Berlín
Kolín
nad Rýnem

Mnichov

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Studenti v Berlíně a Berlin Reichstag
Počet lekcí týdně

Délka
1 lekce

4UBOEBSE

20

45 minut

1 týden +

12 nejvíce

1-9

*OUFOTJWF

25

45 minut

1 týden +

12 nejvíce

1-9

1õ&)-&%,63;ù

.JOJ(SPVQ
4UBOEBSE  4UBOEBSE 

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů
ve třídě

Jaz. úroveň

20

45 minut

1 týden +

6 nejvíce

1-8

20+5, 20+10

45 minut

1 týden +

12 nejvíce, 1

1-9

101*4,63;ù
4UBOEBSE

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

*OUFOTJWF

má 25 lekcí obecné němčiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů.

.JOJ(SPVQ

má 20 lekcí týdně ve skup. nejvíce 6 studentů, neprobíhá v červenci a srpnu.

4UBOEBSE a 

má 20 lekcí ve skupině max. 12 studentů a 5 nebo 10 individuál. lekcí týdně.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ







4





EBMÝÓUâEFO

#FSMÓO ,PMÓOOBE3âOFN
4UBOEBSE

7 030



16 910



30 970



4 690

*OUFOTJWF

8 880



20 140



36 420



5 490
10 140

.JOJ(SPVQ

14 210



33 820



62 990



4UBOEBSE 

13 690



35 930



68 770



11 240

4UBOEBSE 

20 350



54 950



105 940



17 430

4UBOEBSE

7 790



18 650



34 160



5 170

*OUFOTJWF

9 790



22 380



39 980



6 040

.JOJ(SPVQ

15 580



37 260



69 390



11 170

4UBOEBSE 

15 070



39 530



75 950



12 470

4UBOEBSE 

22 380



59 970



116 870



19 160

.OJDIPW

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

$&/¶,6#:507«/¶
0EOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, max. 40 minut MHD od školy, dvoulůžkový pokoj, snídaně, WiFi zdarma

6 220

910

3PEJOB, max. 40 minut MHD od školy, jednolůžkový pokoj, snídaně, WiFi zdarma

8 290

1 170

3PEJOB, max. 40 minut MHD od školy, dvoulůžk. pokoj, polopenze, WiFi zdarma

8 810

1 170

3PEJOB, max. 40 minut MHD od školy, jednolůžk. pokoj, polopenze, WiFi zdarma

10 880

1 420

"QBSUNÈO, od 20 let, max. 20 minut MHD od školy
dvoulůžkový pokoj, bez stravy, sdílená koupelna a kuchyně, WiFi zdarma

6 220

1 170

jednolůžkový pokoj, bez stravy, sdílená koupelna a kuchyně, WiFi zdarma

8 290

1 420

"QBSUNÈOUZQVTUVEJP, od 18 let, max. 20 minut MHD od školy, vlastní koupelna a kuch., WiFi, jednolůžkový pokoj, bez stravy, 2. osoba platí jen 2 630 Kč týdně!

9 070

1 550

7SBUOâEFQP[JUWBQBSUKF&631īÓQMBUFL[BWÝFDIOZUZQZVCZUPWÈOÓKF,čUâEOď

%013"7"
Rádi Vám zajistíme autobusovou jízdenku Praha - Mnichov - Praha za cca 1 000 Kč, Praha - Berlín - Praha
za cca 1 100 Kč a Praha - Kolín nad Rýnem - Praha za cca 1 800 Kč.

1õ¶1-"5,:
1. Příplatek k Standard, Intensive, Standard+5 a +10 od 26.6. do 25.8.2023 je 990 Kč týdně.
2. Příplatek za všechny typy ubytování od 25.6. do 26.8.2023 je 1 290 Kč týdně.
3. Příplatek za dietu v rodině není, ale školy BWS negarantují splnění dietních požadavků.

---

Nevyučuje se: 2. - 6.1., 8.3. (Berlín), 7.4., 10.4.,
1.5., 18.5., 29.5., 8.6.(Mnichov, Kolín), 15.8. (Mnichov), 3.10., 1.11. (Mnichov, Kolín), 25.12.2023
- 7.1.2024.
Výuka probíhá: Standard a Mini Group 20:
9.30 - 11.00; 11.30 - 13.00 hod.; Intensive: 9.30 11.00; 11.30 - 13.00; 13.15 - 14.00 hod.
V červenci a srpnu může být výuka odpoledne.
Standard: 14.30 - 16.00; 16.30 - 18.00; Intensive:
13.15 - 14.00; 14.30 - 16.00; 16.30 - 18.00 hod.
Individuální lekce po skupinové výuce od 14.00
hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Naprostí začátečníci: 2.1., 30.1., 27.2., 27.3., 24.4.,
22.5., 19.6., 3.7., 17.7., 31.7., 28.8., 25.9., 23.10.
a 20.11.2023.
Mini Group neprobíhá v červenci a srpnu.

101*4À,0-:

#84(FSNBOMJOHVBnabízí kurzy němčiny pro dospělé od r. 1984 a patří do prestižní mezinárodní
asociace IALC. Školy BWS jsou kvalitně vybavené,
nabízejí pestrou paletu kurzů, nízký počet studentů
ve třídách, nízký počet českých studentů, ubytování v rodinách a apartmánech. Internet a WiFi jsou
ve školách zdarma.
Jirka Mádl studoval němčinu ve škole BWS Berlín
opakovaně v letech 2008 až 2020.
#FSMÓO je hlavní město Německa s 3,2 miliony obyvatel. BWS Berlín má 9 tříd, kavárnu a krásnou terasu. Sídlí v centru, 500 metrů od Friedrichstrasse.
.OJDIPW leží v podhůří Alp, má 1,3 milionu obyvatel a je hlavním městem Bavorska. BWS Mnichov
má 9 tříd, kavárnu a malou knihovnu. Škola sídlí
v krásném paláci v centru, kousek od Sendlinger Tor.
,PMÓOOBE3âOFN má milion obyvatel a je to nejstarší německé město. Kolínu dominuje slavná
katedrála a město obklopují kopce a idylická údolí
s hrady a kláštery. BWS Kolín nad Rýnem má 5 moderně vybavených tříd, kuchyňku pro studenty, balkon, studovnu s počítači a přístupem na internet.

7Å-&5:"",5*7*5:
BWS Berlín, Kolín nad Rýnem a Mnichov organizují
pro své studenty tři aktivity týdně zaměřené na místní památky a kulturu. Platíte pouze dopravu a vstupné. Berlín, Mnichov a Kolín nad Rýnem jsou skvělá
velkoměsta ke studiu němčiny, určitě se během jazykového pobytu nebudete nudit.

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

21%
16%
15%
8%


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

/ďNčJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

/ďNFDLP

#FSMÓO 'SBOLGVSU )BNCVSLB.OJDIPW WâCPSOÏÝLPMZ QīÓQSBWBOB5FTU%B' +JSLB
.ÈEMTUVEPWBMOďNčJOVW#FSMÓOď 8J'J[EBSNB UâEOZLVS[VPE,č

#FSMÓO 'SBOLGVSU
)BNCVSL .OJDIPW

ÀLPMB%*%
Hamburk
Berlín
Frankfurt
Mnichov

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Budova školy v Mnichově, studenti v Berlíně a náměstí ve Frankfurtu

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

2-9

4UBOEBSE

20

45 minut

1 týden +

15 nejvíce

*OUFOTJWF

24

45 minut

1 týden +

15 nejvíce

2-9

1SFNJVN

28

45 minut

1 týden +

15 nejvíce

2-9

20+4

45 minut

1 týden +

15 nejvíce, 1

2-9

10

45 minut

4 týdny

15 nejvíce

7-9

4UBOEBSE 
5FTU%B'1SFQBSBUJPO

101*4,63;ù
4UBOEBSE

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

*OUFOTJWF

má 24 lekcí obecné němčiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

1SFNJVN

má 28 lekcí obecné němčiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů.

4UBOEBSE 

má 20 lekcí obecné němčiny týdně ve skupině nejvíce 15 studentů a 4 individuální lekce, jejichž náplň si určuje sám klient.

5FTU%B'1SFQBSBUJPO má 10 lekcí týdně ve třídě max. 15 studentů, trvá 4 týdny a má pevné začátky.
Připraví Vás ke složení zkoušky TestDaF. Můžete jej spojit s kurzem Standard.

$&/¶,,63;ù








6



EBMÝÓUâEFO

4UBOEBSE

,VS[UâEOZ

5 020



14 920



29 530



3 980

*OUFOTJWF

6 280



18 650



36 910



5 210

1SFNJVN
4UBOEBSE 
5FTU%B'1SFQBSBUJPO

7 540



22 380



44 290



6 440

11 560



34 310



67 910



9 650

---

---

---



---

---

---

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

$&/¶,6#:507«/¶
0EOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

dvoulůžkový pokoj, snídaně (pouze pro dvojice cestující společně)

5 700

1 300

dvoulůžkový pokoj, polopenze (pouze pro dvojice cestující společně)

6 990

1 550

jednolůžkový pokoj, snídaně

6 730

1 300

jednolůžkový pokoj, polopenze

8 290

1 550

1SPOBKBUâQPLPKWCZUď, od 18 let, byt sdílený s rodinou, majitelem nebo dalšími studenty, max. 60 min. MHD od školy, jednolůžkový pokoj, sdílená kuchyň
a koupelna, bez stravy, ručníky poskytnuty, praní za příplatek

5 180

1 040

3PEJOB, max. 70 minut MHD od školy, ručníky poskytnuty, praní za příplatek

Nevyučuje se: 6.1. (Mni.), 8.3.(Ber.), 7.4., 10.4.,
1.5., 18.5., 29.5., 8.6. (Frank.,Mni.), 15.8.(Mni.),
3.10., 31.10. (Ham.), 1.11. (Mni.), 25.12.2023 7.1.2024.
Výuka probíhá:
Standard: 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15 hod.
Intensive: 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15 hod. a v úterý a ve čtvrtek 13.00 - 14.30 hod.
Premium: 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15 hod. a 13.00
- 14.30 hod. kromě středy. Výuka může probíhat
i odpoledne 13.00 - 18.00 hod.
TestDaF Preparation: zpravidla odpoledne.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Začátečníci pouze: 2.1., 6.2., 6.3., 3.4., 2.5., 5.6.,
3.7., 7.8., 4.9., 2.10., 6.11., 4.12.2023.
TestDaF Preparation: 16.1., 6.2., 13.3., 11.4., 15.5.,
11.9..2023.
Zkoušky Test DaF se konají: 14.2., 9.3., 11.4., 11.5.,
13.6. a 11.10.2023 - je třeba počítat s týdnem ubytování navíc.

101*4À,0-:
%*% (Deutsch in Deutschland) vznikla roku 1970
a je členem prestižní asociace EAQUALS.
%*%#FSMÓO sídlí v samém centru města. Škola má
15 tříd, studovnu, multimediální učebnu s 10 počítači a internetovou kavárnu s 5 počítači.
#FSMÓO je hlavní město Německa a je zcela jist ě
nejdynamičtější německé město.
%*% 'SBOLGVSU sídlí v nejkrásnější části města
Sachsenhausen. Š kola má 7 tříd, studovnu, multimediální učebnu s 10 počítači a internetovou
kavárnu s 5 počítači.
'SBOLGVSUje finanční centrum Německa.
%*%)BNCVSLsídlí v centru v historické budově ve
stylu art-deco. Škola má 15 tříd, studovnu, multimediální učebnu s 20 počítači a knihovnu.
Hamburk je druhé největší město Německa a v ýznamný přístav. Přes řeku Labe zde vede 2 428 mostů!
%*%.OJDIPWsídlí v centru Mnichova, má 11 tříd,
studovnu, multimediální učebnu s 10 počítači a internetovou kavárnu s 5 počítači.
.OJDIPW je hlavní město Bavorska, leží v podhůří
Alp a patří mezi nejvýznamnější německá kulturní
a hospodářská centra.

7Å-&5:"",5*7*5:

%013"7"
"VUPCVTPWÈKÓ[EFOLB Praha - Berlín - Praha za cca 1 200 Kč, Praha - Frankfurt - Praha za cca 2 000 Kč,
Praha - Hamburk - Praha za cca 1 800 Kč nebo Praha - Mnichov - Praha za cca 1 200 Kč.
0EWP[QPQīÓKF[EV je individuální, běžné taxi stojí cca 30 - 75 EUR.

1õ¶1-"5,:
1. Poplatek za učební materiály je cca 25 EUR měsíčně. Poplatek za zkoušku TestDaF je 5 050 Kč.
2. Příplatek ke kurzům Standard, Intensive, Premium a Stand.+4 od 3.7. do 18.8.2023 je 910 Kč týdně.
3. Příplatek pro všechny druhy ubytování: 2.7- 19.8.2023 je 780 Kč týdně. Turistický příplatek 360 Kč
týdně pro ubytování ve Frankfurtu do 12 týdnů.
4. Škola si účtuje příplatek za speciální dietu, dle typu diety, cca 910 Kč týdně.

---

Školy DID organizují pro studenty němčiny aktivity
zaměřené na místní památky a kulturu. Berlín, Frankfurt, Hamburk a Mnichov jsou skvělá velkoměsta,
určitě se během jazykového pobytu nebudete nudit.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Turečtina...................................................... 15%
2. Portugalština.............................................. 10%
3. Francouzština............................................. 7%
4. Italština.......................................................
5%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................


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

/ďNčJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

/ďNFDLP

#FSMÓO NPEFSOÓLBNQVTPWÈÝLPMBWDPPMčUWSUJ LWBMJUOÓBQBSUNÈOZ IPUFM SFTUBVSBDF TVQFSDFOZ UâEOZLVS[VPE,č UâEOZLVS[VPE,č

#FSMÓO

ÀLPMB(-44QSBDIFO[FOUSVN#FSMÓO

https://bit.ly/3t6mrGz
Berlín

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Studenti v areálu školy, školní bazén a výuka
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

*OUFOTJWF

20

45 minut

1 týden +

12 nejvíce

2-9

4VQFS*OUFOTJWF

30

45 minut

1 týden +

8 nejvíce

3-9

20+10

45 minut

1 týden +

12 nejvíce, 1

2-9

1õ&)-&%,63;ù

$SBTI

Jaz. úroveň

101*4,63;ù
*OUFOTJWF

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

4VQFS*OUFOTJWF

má 30 lekcí obecné němčiny týdně ve skupině nejvíce 8 studentů.

$SBTI

kombinuje kurz Intensive 20 s 10 individuálními lekcemi týdně.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ
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EBMÝÓUâEFO

*OUFOTJWF



15 870



29 990

4 990

4VQFS*OUFOTJWF



27 970



51 970

8 660

$SBTI



55 980



108 280

18 050

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

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFWäEZPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V
Školní apartmány a hotel Oderberger v budově školy. Budova má kavárnu, restauraci a zahradu, v celé budově WiFi
zdarma. Vratný depozit u apartmánů je 100 - 200 EUR, poplatek za úklid je 60 EUR. U hotelu se toto neplatí.
"QBSUNÈO4UBOEBSE, 1 ložnice, vlastní kuchyně a koupelna (sprcha, WC), WiFi zdarma, povlečení a ručníky
k dispozici. Poplatek za úklid 60 EUR měsíčně, platí se na místě. Cena vždy za osobu.
DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

1SWOÓUâEOZ

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

UâEOĜBWÓDF

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

DFOZPEEP

2lůžk. pokoj, bez stravy

10 010

1 550

9 970

1 420

11 910

1 550

1lůžk. pokoj, bez stravy

16 160

2 490

16 530

2 360

17 900

2 490

)PUFM0EFSCFSHFS, luxusní hotel v areálu školy, studio, vlastní koupelna a kuchyňka, WiFi zdarma, TV
1lůžk. pokoj, bez stravy

21 890

3 370

20 850

2 980

23 700

3 370

3PEJOB, 35 minut MHD od školy, bez WiFi, praní dle dohody s rodinou nebo ve veřejné prádelně
1lůžk. pokoj, bez stravy

6 400

980

6 160

880

8 210

980

7SFTUBVSBDJÝLPMZ(-4TJNĜäFUFLPVQJUTOÓEBOJ PCďEBWFčFīJ
Ceny 5+ týdnů ve vysoké sezóně jsou nižší než ceny 2 - 4 týdnů s výjimkou1lůžkového pokoje v apartmánu Standard

%013"7"
Autobusová jízdenka Praha - Berlín - Praha stojí cca 1 100 Kč, vlaková jízdenka stojí cca 1 400 Kč.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z hlavního vlakového nebo autobusového nádraží v Berlíně do ubytování
stojí 2 590 Kč, odvoz zpět stojí stejně. Taxi Vás vyjde na cca 30 EUR.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školu je 750 Kč. Učební materiály stojí 520 Kč za každé 4 týdny kurzu.
2. Sezónní příplatek na kurzy od 3.7. do 4.8.2023 je 1 260 Kč týdně.

---

/FWZVčVKFTF 8.3., 7.4., 10.4., 1.5., 8.5., 29.5.
3.10., 25.12., 26.12.2023.
7âVLB QSPCÓIÈ Intensive: 9.00 - 10.30; 11.00
- 12.30 hod.
Super Intensive: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30; 13.15
- 14.45 hod.
Crash: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30 hod., individuální lekce: 13.15 - 14.45 hod.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.

101*4À,0-:
(-4 4QSBDIFO[FOUSVN nabízí kurzy němčiny
v Berlíně od r. 1983 a patří do prestižní mezinárodní asociace IALC. GLS Sprachenzentrum je rezidenční škola, má vlastní areál v pohodové čtvrti
Prenzlauer Berg. Škola sídlí na Kastanienallee, která je v Berlíně známá jako oblíbená ulice filmařů,
často se zde natáčí.
Areál školy GLS má 9 000 čtverečních metrů
a skládá se z 5 budov. GLS má 40 tříd ve dvou
budovách, knihkupectví, knihovnu, počítačovou učebnu s 15 počítači a připojením k internetu. V celém kampusu je WiFi zdarma! Součástí
areálu je zahrada, restaurace, kavárna a ubytování s 50 apartmány. GLS Sprachenzentrum je také
zkušební centrum pro zkoušky Zertifikat Deutsch.
#FSMÓO je hlavní město a zároveň i spolková země
Německa. Má 3,2 mil. obyvatel a stále se rozvíjí.
Berlín má bohatý kulturní život - sídlí zde světově
známé univerzity a muzea. Berlín má krásné parky
a ceny jsou zde stále nižší než v jiných německých
městech.

7Å-&5:"",5*7*5:
GLS Sprachenzentrum Berlín organizuje pro své
studenty nejméně 3 odpolední místní aktivity (prohlídka města s průvodcem, návštěva galerie, výlet
lodí okolo Museum Island a mnoho dalších) a jeden celodenní výlet o víkendu (Wittenberg, Hamburg, Leipzig, Potsdam, Weimar nebo Drážďany).
Platíte jen dopravu a vstupné. Berlín rozhodně není
město, kde byste se nudili. Navštivte berlínská muzea, divadla, galerie, Humboldtovu univerzitu, Braniborskou bránu nebo pozůstatky berlínské zdi. Večer můžete společně s ostatními studenty zajít do
mnoha kaváren, hospůdek nebo na diskotéku. Berlín má velmi bohatý kulturní život, probíhá v něm
řada koncertů a festivalů.

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

13%
7%
7%
6%


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

/ďNčJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

/ďNFDLP

)BNCVSL čJTUÈOďNčJOB LWBMJUOÓÝLPMBWDFOUSV LPMFKFOBQSPUJÝLPMF BQBSUNÈOZ
BSPEJOZ TVQFSDFOZ UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜLVS[VPE,č

)BNCVSL

ÀLPMB$PMØO(FSNBO-BOHVBHF$FOUFS)BNCVSL
Hamburk

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Studenti před školou, výuka, pohled na Hamburk a studenti na výletě
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

4FNJ*OUFOTJWF

10

45 minut

2 týdny +

15, obvykle 10

2-9

*OUFOTJWF". 1.

25

45 minut

2 týdny +

15, obvykle 10

2-9

25+5

45 minut

2 týdny +

15, obvykle 10, 1

2-9

1õ&)-&%,63;ù

$PNCJOFE". 1.

Jaz. úroveň

101*4,63;ù
4FNJ*OUFOTJWF

má 10 dopoledních lekcí obecné němčiny týdně ve skupině max. 15 studentů.

*OUFOTJWF". 1.

má 25 lekcí týdně ve skupině max. 15 studentů. Kurz*OUFOTJWF". probíhá
dopoledne,kurz*OUFOTJWF1.probíhá odpoledne.

$PNCJOFE". 1. má 25 lekcí týdně ve skupině max. 15 studentů a 5 individuálních lekcí týdně,
jejichž náplň si určují sami studenti.Kurz$PNCJOFE". probíhá dopoledne,
kurz$PNCJOFE1. probíhá odpoledne.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











4FNJ*OUFOTJWF



6 410



11 680



EBMÝÓUâEFO
2 140

*OUFOTJWF1.



12 810



23 490



3 940

*OUFOTJWF".



13 930



24 990



4 600

$PNCJOFE1.



29 770



56 810



9 820

$PNCJOFE".



30 810



58 980



10 270

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

$&/¶,6#:507«/¶
DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, od neděle před začátkem kurzu do soboty po ukončení kurzu, max. 45 minut MHD od školy, vratný
depozit 300 EUR, ložní prádlo a ručníky poskytnuty, WiFi zdarma
1lůžkový pokoj, bez stravy

6 530

1 110

1lůžkový pokoj, polopenze

10 800

1 810

jednolůžkový pokoj, snídaně

8 290

1 380

,PMFK$PMØO3FTJEFODF, budova školy, od 18 let, nejméně 4 týdny, bez stravy, kuchyňka (lednička, kávovar, varná konvice, lze připravit malá jídla), společné koupelny, OÈTUVQW1È IPE OFCPLEZLPMJWW4P /F PEKF[E
QPV[FWQÈUFL OPDOBWÓDOFM[F, úklid ve všední dny, ložní prádlo a ručníky k dispozici, TV, WiFi zdarma.
jednolůžkový pokoj

6 480

nelze

dvoulůžkový pokoj

"QBSUNÈOZ, od 18 let, nejméně 4 týdny, max. 30 minut chůze od školy, jednolůžkový pokoj, bez stravy, vlastní kuchyň a koupelna, od soboty před začátkem kurzu
do pátku po ukončení kurzu, vratný depozit 300 EUR, ručníky vlastní, WiFi zdarma

5 830

nelze

5 180

nelze

%013"7"
Rádi Vám zajistíme autobusovou jízdenku Praha - Hamburk - Praha za cca 1 600 Kč.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z hlavního autobusového nádraží do ubytování stojí 3 890 Kč, odvoz
zpět stojí stejně. Taxi z nádraží do centra města stojí cca 15 - 30 EUR.

1õ¶1-"5,:
1. Učební materiály se platí na místě, stojí 20 - 25 EUR, dle jazykové úrovně.
2. Zkouška TELC stojí pro studenty školy 70 - 180 EUR, dle typu zkoušky.

---

/FWZVčVKFTF 7.4., 10.4., 1.5., 18.5., 29.5., 3.10.,
31.10., 25.12., 26.12.2023.
7âVLBQSPCÓIÈ Semi Intensive: 9.45 - 11.15 hod.
Intensive AM: 8.50 - 10.20; 10.30 - 11.15; 11.30
- 13.00 hod. Intensive PM: 13.30 - 15.00; 15.10
- 16.00; 16.15 - 17.45 hod. Combined AM: 8.00 8.45; 8.50 - 10.20; 10.30 - 11.15; 11.30 - 13.00 hod.
Combined PM: 13.30 - 15.00; 15.15 - 16.00; 16.15
- 17.45; 18.00 - 18.45 hod.
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Začátečníci pouze: 2.1., 30.1., 27.2., 3.4., 2.5.,
5.6., 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 4.9., 2.10., 6.11.,
27.11.2023.
Zkoušky TELC A1, A2, B1, B2 a C1 se konají:
10.2., 10.3., 14.4., 12.5., 16.6., 14.7., 11.8., 15.9.,
13.10., 17.11.2023. Ke zkoušce se musíte přihlásit
nejméně 6 týdnů předem!

101*4À,0-:
$PMØO(FSNBO-BOHVBHF$FOUFS je jazyková
škola s vysokým standardem. Kurzy němčiny pro
dospělé nabízí již od r. 1952 a je členem asociace
IALC. INTACT spolupracuje se školou od roku 1996!
Colón je výborně vybavená škola, má 80 tříd,
vlastní knihkupectví a kavárnu. Třídy jsou vyzdobeny
uměleckými díly. Školazaměstnává přes 60 vysokoškolsky kvalifikovaných učitelů. Colón Hamburk sídlí
v centru v ulici na pěší zóně, kde vlastní tři budovy.
V Hamburku se mluví velmi čistou němčinou. Colón
nabízí výhodné ubytování ve vlastní koleji, minimální
délka pobytu na koleji je 4 týdny.
)BNCVSL je druhé největší město Německa, má 1,8
milionu obyvatel, svébytnou architekturu a bohatý
kulturní život. Hamburk byl založen v 9. století, ve
13. století se stal zakládajícím městem Německé
Hanzy. Hamburk je druhý největší přístav v Evropě,
centrum leteckého průmyslu a sídlí v něm vydavatelství (Axel Springer aj.). Polovina německých novin
a časopisů vychází právě v Hamburku!

7Å-&5:"",5*7*5:
Colón Hamburk pořádá pro své studenty sportovní
akce, návštěvy místních památek a víkendové výlety
do měst jako je Lübeck, Berlín nebo Bremen. Oblíbená je rovněž návštěva pivovaru Holstein, výlet do
místní ZOO, muzeí a parků. Studenti platí dopravu a
vstupné, akce jsou v doprovodu zaměstnanců školy.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Francouzština................................................ 18%
2. Angličtina...................................................... 9%
3. Turečtina........................................................ 7%
4. Španělština................................................... 6%
èFÝUÓTUVEFOUJ.............................................. 

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

/ďNčJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

/ďNFDLP

3FHFOTCVSH LSÈTOÏNďTUP ÝQJčLPWÈÝLPMB QFWOÏ[BčÈULZLVS[Ĝ LPNGPSUOÓ
BMFWOÏLPMFKFWCVEPWďÝLPMZ UâEOZPE,č UâEOĜPE,č

3FHFOTCVSH

ÀLPMB)PSJ[POUF3FHFOTCVSH

Regensburg

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Regensburg a výuka
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

4UBOEBSE

20

45 minut

1 týden +

12 nejvíce

1-9

*OUFOTJWF

30

45 minut

1 týden +

12 dop., 4 odp.

1-9

4UBOEBSE 

20+5

45 minut

1 týden +

12 nejvíce, 1

1-9

4UBOEBSE 

20+10

45 minut

1 týden +

12 nejvíce, 1

1-9

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
4UBOEBSE

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

*OUFOTJWF

má 20 lekcí obecné němčiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů a 10 odpoledních
lekcí týdně, které probíhají ve skupině nejvíce 4 studentů.

4UBOEBSE 

má 20 lekcí obecné němčiny ve skupině nejvíce 12 studentů a 5 individuálních lekcí týdně (se zaměřením na obchodní němčinu, němčinu pro cestovní ruch, zdravotní
péči, přípravu k jazykovým zkouškám apod.).

4UBOEBSE  má 20 lekcí obecné němčiny ve skupině nejvíce 12 studentů a 10 individuálních lekcí
týdně (obchodní němčina, němčina pro cestovní ruch, příprava k jazykovým zkouškám apod.). /FQSPCÓIÈWčFSWFODJBWTSQOV

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ













EBMÝÓUâEFO

4UBOEBSE

5 020



13 680



24 610

43 820

3 650

*OUFOTJWF

10 990



31 580



59 970

117 610

9 780

4UBOEBSE 

10 990



31 580



59 970

117 610

9 780

4UBOEBSE 

16 990



49 480



95 470

188 470

15 710

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

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

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, do 30 min. MHD od školy, min. 2 týdny , ručníky s sebou, praní 1x týdně a WiFi zdarma, vratný depozit 100 EUR
jednolůžkový pokoj, snídaně, sdílená koupelna

5 180

780

jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna

7 250

1 040

,PMFKWCVEPWďÝLPMZ, od 17 let, jen pro nekuřáky, vlastní koupelna, společná kuchyňka, bez stravy, WiFi
zdarma, praní za příplatek cca 2 EUR, knihovna, klubovna s TV, vlastní ručníky s sebou, vratný depozit 100 EUR
jednolůžkový pokoj

3 630

650

dvoulůžkový pokoj (pouze pro dvojici cestující společně), cena za osobu

2 330

650

DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme vlakovou jízdenku Praha - Regensburg - Praha za cca 1 000 Kč nebo autobusovou
jízdenku Praha - Regensburg - Praha za cca 900 Kč.

1õ¶1-"5,:
1. Sezónní příplatek ke kurzům od 3.7. - 25.8.2023 je 650 Kč týdně.
2. Ubytovací poplatek na koleji: jednolůžkový pokoj 3 630 Kč, dvoulůžkový pokoj 2 330 Kč.
3. V hostitelských rodinách i na koleji se platí depozit 100 EUR.

---

Nevyučuje se: 6.1., 7.4., 10.4., 1.5., 18.5., 29.5.,
8.6., 15.8., 3.10., 1.11., 25.12. - 29.12.2023.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30 hod.;
odpolední výuka kurzu Intensive: 13.30 - 15.30
hod. v pondělí, úterý, ve čtvrtek; 13.30 - 15.00 hod.
v pátek; kurzu Standard+5: 13.30 - 14.45 hod.
v pondělí, úterý a ve čtvrtek; kurzu Standard+10:
13.30 - 15.30 hod. v pondělí, úterý a ve čtvrtek;
v pátek 13.30 - 15.00 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Preferované začátky: 9.1., 30.1.*, 13.2., 27.2.*,
13.3., 27.3.*, 11.4., 24.4.*, 8.5., 22.5.*, 5.6.,
19.6.*, 3.7., 17.7.*, 31.7., 14.8.*, 28.8., 11.9.*,
25.9., 9.10.*, 23.10., 6.11.*, 20.11., 4.12.2023*.
Data označená hvězdičkou jsou data i pro naprosté začátečníky.
Kurz Standard+10 neprobíhá v červenci a v srpnu.

101*4À,0-:
)PSJ[POUF nabízí kurzy němčiny v Regensburgu
od r. 1986 a řídí ji její majitel s dcerou. Škola má
výbornou pověst, kvalitní učitele, přátelský personál
a pestré složení studentů. Horizonte má internetovou
kavárnu s internetem zdarma.
Škola sídlí v historickém centru Regensburgu, má
vlastní komfortní kolej, která je v budově školy,
WiFi je zdarma.
3FHFOTCVSH je nádherné živé univerzitní město ležící na nejsevernějším ohybu řeky Dunaje, v srdci
Bavorska, nedaleko českých hranic. Město založili Římané v roce 179 n.l., dnes má 145 000 obyvatel. Historické centrum Regensburgu je zapsáno
na seznamu světového dědictví UNESCO. Dominanty města jsou gotická katedrála Sv. Petra a Kamenný most. Vychutnejte si atmosféru historického
města, jeho úzké uličky a náměstí plné restaurací,
kaváren a pivnic. Regensburg je ideální město ke
studiu němčiny. Nepředstavujte si ale Regensburg
jako nějaké muzeum, je to město plné mladých lidí!

7Å-&5:"",5*7*5:
Horizonte pořádá pro své studenty řadu aktivit pro
volný čas - vycházky za poznáním památek Regensburgu a jiných měst v Bavorsku, přednášky o německé historii, politice a literatuře, promítání filmů
ve škole, návštěvy místních pivnic. Horizonte organizuje také návštěvy místních podniků (BMW, Infineon
aj.). Platíte jen dopravu, vstupné a vlastní spotřebu.

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


14%
12%
12%
10%

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

/ďNčJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

/ďNFDLP

%SÈäĎBOZ  LVS[Z OďNčJOZ  TMFWB  OB *4*$ LBSUV  JOUFO[JWOÓ MFUOÓ LVS[Z 
BQBSUNÈOZ SPEJOZ UâEOZLVS[VPE,č UâEOZLVS[VPE,č

%SÈäĎBOZ

ÀLPMB,ÊTUOFS,PMMFH%SÈäĎBOZ

https://bit.ly/3frON9e

Drážďany

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Studenti na výletě, budova školy, výuka, Drážďany
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

*OUFOTJWF

25

45 minut

1 týden +

15 nejvíce

1-9

4VNNFS*OUFOTJWF

25

45 minut

1 - 8 týdnů

15 nejvíce

1-9

4VNNFS*OUFOTJWF

30

45 minut

1 - 8 týdnů

15 nejvíce

1-9

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
*OUFOTJWF

má 25 lekcí obecné němčiny týdně ve skupině max. 15 studentů.

4VNNFS*OUFOTJWF

má 25 lekcí obecné němčiny týdně ve skupině max. 15 studentů,
QSPCÓIÈQPV[F od 3.7. - 25.8.2023.

4VNNFS*OUFOTJWF

má 30 lekcí obecné němčiny týdně ve skupině max. 15 studentů,
QSPCÓIÈQPV[F od 3.7. - 25.8.2023.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











EBMÝÓUâEFO

*OUFOTJWF



17 160



29 530

53 640

4 450

4VNNFS*OUFOTJWF



21 260



39 780

---

---

4VNNFS*OUFOTJWF



25 730



47 980

---

---

TMFWBQSPESäJUFMFLBSFU*4*$+FTUMJäFPCKFEOÈUFTUFKOâLVS[TFTUFKOâN[BčÈULFNQSPPTPCZ PCB
EWB[ÓTLÈUFTMFWV[LVS[PWOÏIP
Cena v Kč zahrnuje výuku, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLKF,č6CZUPWÈOÓKFPE/FEP4PQPVLPOčFOÓLVS[V
"QBSUNÈO3FTJEFODF, od 18 let, v areálu školy, vlastní koupelna a kuchyně pro 2 - 3 pokoje,
WiFi zdarma, jednolůžkový pokoj, bez stravy. Poplatek za uklid je 1 040 Kč. Noc navíc nelze.

DFOBUâEOď
5 180

3PEJOB, od 16 let, do 30 minut MHD od školy, noc navíc nelze, praní jednou týdně v ceně
jednolůžkový pokoj, snídaně, sdílená koupelna, WiFi zdarma

5 180

jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna, WiFi zdarma

7 380

%013"7"
Autobusová jízdenka: Brno (Praha) - Drážďany - Brno (Praha) stojí cca 1 400 Kč (800 Kč).
Vlaková jízdenka: Brno (Praha) - Drážďany - Brno (Praha) stojí cca 1 600 Kč (900 Kč).
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPVz vlakového nebo autobusového nádraží v Drážďanech do ubytování
stojí 1 810 Kč, odvoz zpět stojí stejně. Běžné taxi je podstatně levnější.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek účtovaný školou je 930 Kč. Ubytovací poplatek účtovaný školou je 1 750 Kč.
2. Učební materiály na 1 - 4 týdny kurzu stojí 25 EUR, na delší pobyty si zakoupíte učební materiály na místě.

---

Nevyučuje se: 7.4., 10.4., 1.5., 18.5., 29.5., 3.10.,
31.10., 22.11., 25.12.2023 - 5.1.2024.
Výuka probíhá: Intensive 25 a Summer Intensive
25: 9.30 - 11.15; 11.45 - 13.00; 13.15 - 14.00 hod.
Summer Intensive 30: 9.30 - 11.15; 11.45 - 13.00;
13.15 - 14.00; 14.30 - 15.15 hod.
Začátky: Intensive 25: každé pondělí v období od
2.1. - 30.6. a od 28.8. - 22.12.2023.
Tyto kurzy neprobíhají v létě od 3.7. - 25.8.2023.
Summer Intensive 25 a 30 začínají každé pondělí
v období od 3.7. - 25.8.2023.
Naprostí začátečníci pouze: 9.1., 6.2., 6.3., 3.4.,
2.5., 30.5., 26.6., 24.7., 21.8., 18.9., 16.10.,
13.11., 11.12.2023.

101*4À,0-:
,ÊTUOFS,PMMFH vznikla roku 1998, je členem mezinárodní asociace TANDEM International, která
ve škole provádí pravidelné inspekce. Ředitel školy
Dr. Uwe Kästner je současně majitelem školy, což
zaručuje vysokou kvalitu péče o studenty. Všichni
lektoři jsou rodilí mluvčí a mají univerzitní vzdělání.
Kästner Kolleg učí kurzy obecné němčiny s využitím moderních metod, má 10 moderně vybavených tříd, studovnu a knihovnu s internetem zdarma.
Kästner Kolleg má malé bistro, kde si můžete koupit levné občerstvení.
%SÈäĎBOZmají cca 500 000 obyvatel a jsou hlavním městem Saska, zároveň pátým největším městem Německa. Určitě se Vám bude líbit návštěva barokního paláce Zwinger, kde sídlí muzea a galerie,
dále pak luteránský kostel Frauenkirche, Semperova
Opera (Saská státní opera) a Albertinum (Muzeum
výtvarného umění). Drážďany leží na Labi cca 150
km severně od Prahy a díky svému baroknímu půvabu jsou nazývány Polabskou Florencií!
Oblíbená místa v okolí jsou zámek s parkem Pillnitz
a lovecký zámek Moritzburg.

7Å-&5:"",5*7*5:
Kästner Kolleg Drážďany nabízí studentům němčiny bohatý program zdarma či za malý poplatek. V létě pořádá škola 5 akcí týdně, mimo léto
2 akce týdně. Můžete se těšit na seznamovací večírek,
návštěvy muzeí, výstav a koncertů, návštěvy tradičních hospůdek, promítání filmů nebo večery plné
her či přednášek. O víkendu škola pořádá výlety
do Saského Švýcarska, Lipska či Berlína. Studenti
si platí vstupné, vlastní spotřebu a dopravu.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
èFÝUÓTUVEFOUJ...........................................
2. Ruština........................................................
3. Arabština ...................................................
4. Korejština...................................................
5. Polština ......................................................


6%
5%
5%
5%

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

/ďNčJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

/ďNFDLP

#PEBNTLÏKF[FSP -JOEBV TUVEFOUĜWFUīÓEď SPEJOOÈBUNPTGÏSB [LPVÝLZ SPEJOZ 
MFWOÈSF[JEFODFOBQSPUJÝLPMF UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜPE,č

-JOEBV

ÀLPMB%JBMPHF#PEFOTFF4QSBDITDIVMF

Lindau

Výuka, studenti na výletě a pohled na Bodamské jezero

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

20

45 minut

1 týden +

12 nejvíce

1-9

*OUFOTJWF
*OUFOTJWF $POWFSTBUJPO
*OUFOTJWF *OEJWJEVBM

25

45 minut

1 týden +

12 nejvíce

1-9

20+5

45 minut

1 týden +

12 nejvíce, 1

1-9

101*4,63;ù
*OUFOTJWF

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

*OUFOTJWF $POWFSTBUJPO

má 25 lekcí obecné němčiny týdně ve skupině max. 12 studentů.

*OUFOTJWF *OEJWJEVBM

kombinuje kurz Intensive 20 s 5 individuálními lekcemi týdně.

Na závěr kurzů Intensive+Conversation můžete složit tyto zkoušky: ;%;FSUJmLBU%FVUTDI 5&-$
1SàGVOH" #OFCP$B5FTU%B' (zkoušku vyžadují od zahraničních studentů německé univerzity, C1 podle EU).

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ













*OUFOTJWF

6 220



18 280



36 550



5 470

*OUFOTJWF $POWFSTBUJPO

7 870



23 120



46 250



6 960

13 690



40 230



80 460



12 790

*OUFOTJWF *OEJWJEVBM

EBMÝÓUâEFO

7UFSNÓOVOFOÓNPäOÏ[BIÈKJUQPV[FUâEFOOÓLVS[
Cena v Kč zahrnuje výuku, zapůjčení učebních materiálů, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, max. 40 min. MHD od školy, sdílená koupelna, ložní prádlo poskytnuto, ručníky s sebou, praní 1x týdně zdarma
dvoulůžkový pokoj, polopenze

6 480

1 040

jednolůžkový pokoj, polopenze

7 770

1 170

3F[JEFODF4FFOFTU, Mini studio, od 18 let, max. 40 min. MHD od školy, ložní prádlo poskytnuto, WiFi zdarma, ručníky s sebou
dvoulůžkový pokoj, vlastní koupelna a kuchyňka, bez stravy

4 270

730

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna a kuchyňka, bez stravy

6 350

1 040

3F[JEFODF&VSPQBQMBU[4UVEFOU)PVTF, od 18 let, 15 minut chůze od školy, sdílená koupelna a kuchyňka,
praní za příplatek, ložní prádlo poskytnuto, úklid společných prostor 2x týdně, WiFi zdarma, ručníky s sebou, vratný depozit 80 EUR. Parkoviště 2 minuty chůze od rezidence za 8 EUR denně.
dvoulůžkový pokoj, bez stravy

3 080

540

jednolůžkový pokoj, bez stravy

5 150

850

4F[ØOOÓQīÓQMBULZ[BVCZUPWÈOÓWJ[SVCSJLB1īÓQMBULZ

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Nevyučuje se: 2.1. - 6.1., 7.4., 10.4., 18.5., 29.5.,
8.6., 15.8., 3.10., 1.11., 25.12.2023 - 7.1.2024.
Výuka probíhá: Intensive 20: 9.00 - 10.30
a 11.00 - 12.30 hod.
Intensive+Conversation a Intensive 20+5 Individual: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30 hod. a pondělí
a středa 13.30 - 15.25 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Naprostí začátečníci pouze:
9.1., 13.2., 20.3., 24.4., 30.5., 3.7., 7.8., 11.9.,
16.10., 20.11.2023.
Můžete složit zkoušky: ZD a TELC. Zkoušku TestDaF můžete složit 14.2., 8.3., 11.4., 11.5., 13.6.
a 11.10.2023. Škola je uznané zkušební centrum
pro zkoušku TestDaF.

101*4À,0-:
%JBMPHF  #PEFOTFF 4QSBDITDIVMF sídlí v nádherném starobylém městečku Lindau na břehu
Bodamského jezera. Nabízí kurzy němčiny pro
dospělé od roku 1985, je členem asociace IALC,
4x ročně pořádá kurzy zakončené zkouškami. Škola
nabízí ubytování v rodinách i v rezidenci. Ředitelka
školy je současně majitelkou, což zaručuje vysokou
kvalitu péče o studenty.
Dialoge Sprachschule učí kurzy obecné a odborné
němčiny s využitím moderních metod, má výborně
vybavené učebny, WiFi je zdarma. Škola má také
kavárnu s terasou a knihovnu. Škola pořádá i letní
kurzy pro děti a mládež.
-JOEBV je krásné městečko s 26 000 obyvateli, leží
na jihu Bavorska, na břehu Bodamského jezera. Historické centrum je na nevelkém ostrově, spojeném
s pevninou dvěma mosty. Modré jezero a Alpy v pozadí dotvářejí nádhernou scenérii města. V Lindau se
konají každý rok konference nositelů Nobelovy ceny.

7Å-&5:"",5*7*5:

1õ¶1-"5,:

Dialoge - Bodensee Sprachschule nabízí studentům
němčiny kulturní a sportovní aktivity (barbecue party,
ochutnávky vína, bowling...), výlety do Alp, do Mnichova, Švýcarska apod. Lindau má skvělou polohu
a mírné podnebí, za necelou hodinu jste na sjezdovce! V létě si můžete na kole zajet do rakouského městečka Bregenz na druhé straně Bodamského jezera. Aktivity a výlety se platí zvlášť.

1. Registrační poplatek účtovaný školou je 1 240 Kč. Příplatek za speciální dietu je 780 Kč týdně.
2. Sezónní příplatek ke všem kurzům je 750 Kč týdně v termínu 26.6. - 18.8.2023.
3. Příplatek za ubytování, 25.6. - 19.8.2023: rodina 2lůžkový pokoj 380 Kč týdně, 1lůžkový pokoj 650 Kč týdně, rezidence Europaplatz, 1lůžkový. a 2lůžkový pokoj 650 Kč
týdně; rezidence Seenest, 2lůžkový pokoj 910 Kč týdně, 1lůžkový pokoj 380 Kč týdně.
4. Zk. poplatky: TELC A2 - 100 EUR; ZD B1 a TELC B2 - 140 EUR; TELC C1 - 180 EUR; TestDaF -195 EUR.

1. Francouzština................................................. 15%
2. Italština........................................................... 12%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................ 9%
4. Čínština........................................................... 7%
5. Maďarština..................................................... 6%

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Friedrichshafen - Praha za nejnižší dostupnou cenu nebo autobusovou
jízdenku Praha - Lindau - Praha s přestupem v Mnichově za cenu cca 2 000 Kč.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPVz letiště ve Friedrichshafenu do Lindau stojí 2 070 Kč, odvoz zpět stojí
stejně.

---

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 

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

/ďNčJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

/ďNFDLP

'SBOLGVSU BQBSUNÈOZWCVEPWďÝLPMZ QSFTUJäOÓčUWSě 8J'JBLÈWB[EBSNB
OFKWÓDFTUVEFOUĜWFUīÓEď UâEOZLVS[VPE,č UâEOĜPE,č
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'SBOLGVSU

ÀLPMB4QSBDIDBGGF'SBOLGVSU

https://bit.ly/3a6Yru4

Frankfurt

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Vchod do budovy školy, město Frankfurt a recepce školy
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

4UBOEBSE

20

45 minut

2 týdny +

12 nejvíce

2-8

*OUFOTJWF

30

45 minut

2 týdny +

12 nejvíce

2-8

20+10

45 minut

2 - 12 týdnů

12 nejvíce, 1

2-8

20

45 minut

8 týdnů

12 nejvíce

4-8

1õ&)-&%,63;ù

4UBOEBSE 
5FTU%"'1SFQBSBUJPO

Jaz. úroveň

101*4,63;ù
4UBOEBSE

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

*OUFOTJWF

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

4UBOEBSE 

má 20 lekcí ve skupině nejvíce 12 studentů a 10 individuálních lekcí týdně.

101*4À,0-:

5FTU%"'1SFQBSBUJPO má 20 lekcí obecné němčiny týdně ve skupině nejvíce 12 studentů, trvá 8 týdnů.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ





4

6



4UBOEBSE



14 980



29 530



4 180

*OUFOTJWF



20 970



41 680



6 200

4UBOEBSE 



52 430



104 430



16 660

---

---

---

---



---

5FTU%"'1SFQBSBUJPO

EBMÝÓUâEFO

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

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWBDÓQPQMBUFLÞčUPWBOâÝLPMPVKF,č6CZUPWÈOÓKFPEOFEďMFEPTPCPUZNoci navíc jsou v
sezóně B a C dražší.
TF[ØOB"

TF[ØOB#

TF[ØOB$

OPDOBWÓD"

3PEJOB, do 50 minut jízdy MHD od školy, WiFi za příplatek 140 Kč týdně, praní si dohodnete s hostitelskou
rodinou nebo využijete veřejnou prádelnu, některé rodiny si mohou za vyprání účtovat cca 5 EUR
jednolůžkový pokoj, snídaně

7 990

8 540

9 800

1 600

jednolůžkový pokoj, polopenze

9 490

9 990

11 310

1 900

"QBSUNÈO$PNGPSU, v budově školy, sdílená kuchyně a koupelna, WiFi zdarma, veřejná prádelna je nedaleko,
vratný depozit 100 EUR.
dvoulůžkový pokoj, bez stravy

7 240

7 790

8 990

1 450

jednolůžkový pokoj, bez stravy

9 740

10 300

11 560

1 950

4F[ØOB" 1.1. - 25.3. a 29.10. - 23.12.; TF[ØOB# 26.3. - 17.6. a 3.9. - 28.10.; TF[ØOB$ 18.6. - 2.9.2023.

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Frankfurt - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Autobusová jízdenka Praha - Frankfurt - Praha stojí cca 2 000 Kč.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště do ubytování a zpět stojí 2 330 Kč.
Můžete samozřejmě jet z letiště do centra Frankfurtu vlakem, jedna cesta stojí 5 EUR.

1õ¶1-"5,:
1.
2.
3.
4.

Registrační poplatek účtovaný školou je 1 510 Kč. Ubytovací poplatek účtovaný školou je 1 990 Kč.
Zkouška TestDAF se skládá v externím zkušebním centru, stojí cca 195 EUR, platí se na místě.
Zapůjčení učebních materiálů stojí 6 EUR na týden, vratný depozit je 18 EUR.
Škola si může účtovat poplatek za spec. dietu v rodině dle typu diety.

---

Nevyučuje se: 2.1. - 6.1., 7.4., 10.4., 1.5., 18.5.,
29.5., 8.6., 3.10., 25.12. - 29.12.2023.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30;
13.00 - 14.30 hod.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Vhodná data pro začátečníky: 9.1., 6.2., 6.3., 3.4.,
2.5., 5.6., 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 4.9., 2.10., 6.11.,
4.12.2023.
TestDAF Preparation: 16.1., 20.3., 24.4. a
12.9.2023. Zkoušky probíhají 9.3., 11.5., 14.6.
a 10.11.2023.
4QSBDIDBGGF 'SBOLGVSU vyučuje kurzy němčiny
pro cizince v 19 moderně vybavených třídách,
má klubovnu, příruční knihovnu a koutek s občerstvením. Káva a voda jsou pro studenty zdarma,
stejně tak WiFi. Sprachcaffe Frankfurt je otevřená
od 9.00 do 20.30 hod., internetová kavárna je
5 minut chůze od školy. Silnou stránkou školy je, že
má většinu apartmánů přímo v budově školy, ostatní jsou 10 minut chůze od školy.
Sprachcaffe Frankfurt sídlí ve výškové budově v části
Frankfurtu zvané Sachsenhausen, nejstarší, nejkrásnější a velmi elegantní čtvrti Frankfurtu se spoustou
obchůdků, kaváren a hospůdek.
Do centra Frankfurtu se MHD dostanete za 5 minut.
'SBOLGVSU je finanční a obchodní centrum Německa, po Londýnu je to druhé největší finanční centrum
v Evropě. Centrum Frankfurtu je plné mrakodrapů,
v nichž sídlí banky a finanční instituce. Frankfurt má
také řadu muzeí a galerií (Staedel Institut, Muzeum
německého filmu, Muzeum peněz, Historické muzeum). Frankfurt byl domovem nejen Rotschildů, narodil se zde také básník Johann Wolfgang Goethe.

7Å-&5:"",5*7*5:
Sprachcaffe Frankfurt pořádá pro studenty němčiny
řadu placených aktivit: 2 až 3 večerní aktivity (diskotéky, jazzové večery, návštěvy místních hospůdek,
kuželky apod.), 2 odpolední aktivity (návštěva muzeí, výlet do Mainzu) a víkendové výlety do měst
jako je Heidelberg, Kolín a do kláštera Eberbach.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Turečtina....................................................... 12%
2. Japonština................................................... 11%
3. Polština........................................................ 7%
4. Thajština...................................................... 6%
5. Italština........................................................ 6%
èFÝUÓTUVEFOUJ................................................. 

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

/ďNčJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

3BLPVTLP

4BMDCVSL  LVS[Z OďNčJOZ  IPSZ B TKF[EPWLZ  .P[BSUPWP SPEJÝUď  OFKWÓDF 
TUVEFOUĜWFUīÓEď JOEJWJEVÈMOÓMFLDF 8J'J[EBSNB UâEOZLVS[VPE,č

4BMDCVSL

ÀLPMBJOMJOHVB4BM[CVSH
Salcburk

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
/FWZVčVKFTF 2.1. - 6.1., 10.4., 18.5., 8.6., 15.8.,
26.10., 1.11., 8.12., 25.12.2023 - 5.1.2024
7âVLBQSPCÓIÈ Standard: 8.45 - 11.00 hod. nebo
9.30 - 11.45 hod. nebo 10.15 - 12.30 hod. nebo
11.00 - 13.15 hod.
Intensive a Standard + 10: jako Standard a poté
11.45 - 13.15 hod. nebo 12.30 - 14.00 hod. nebo
13.15 - 14.45 hod. nebo 14.00 - 15.30 hod.
Rozvrh individuálních lekcí bude upřesněn po příjezdu, většinou jsou v odpoledních hodinách..
;BčÈULZ Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Začátečníci: 9.1., 6.2., 6.3., 3.4., 2.5., 5.6., 3.7.,
7.8., 4.9., 2.10., 6.11., 4.12.2023

Budova školy, recepce, výuka, Mozartův dům
Počet lekcí
týdně

1õ&)-&%,63;ù

Délka
1 lekce

101*4À,0-:

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

Jaz. úroveň

4UBOEBSE

15

45 minut

1 týden +

6, v létě 8 max.

2-8

*OUFOTJWF

15+10

45 minut

1 týden +

6, v létě 8 max., 4

2-8

4UBOEBSE 

15+10

45 minut

1 týden +

6, v létě 8 max., 1

2-8

0OFUP0OF

20, 30

45 minut

1 týden +

1 klient

2-9

101*4,63;ù
4UBOEBSE

má 15 lekcí obecné němčiny týdně ve třídě max. 6 studentů, v létě nejvíce 8 studentů.

*OUFOTJWF

má 15 lekcí obecné němčiny týdně ve třídě nejvíce 6 studentů, v létě nejvíce 8 studentů
a 10 odpoledních lekcí ve třídě nejvíce 4 studentů.

4UBOEBSE 

kombinuje kurz Standard a 10 individuálních lekcí týdně.

0OFUP0OF

má 20 nebo 30 individuálních lekcí týdně s obsahem podle přání studenta.

Jestliže ve třídě budou jen 2 studenti, počet lekcí se snižuje o třetinu, jestliže budete ve třídě sami, počet lekcí se sníží o polovinu. Počet individuálních lekcí zůstává samozřejmě beze změn.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











EBMÝÓUâEFO

4UBOEBSE

10 150



21 660



39 790

6 530

*OUFOTJWF

15 690



33 820



61 980

10 260

4UBOEBSE 

26 770



62 480



121 570

20 620

0OFUP0OF

29 910

59 830

89 740

118 460

177 690

29 620

0OFUP0OF

43 120

86 250

129 370

169 990

254 990

42 500

JOMJOHVB4BM[CVSHmá dlouholeté zkušenosti s kurzy němčiny pro dospělé a manažery, má kvalitní
učitele a propracovanou metodologii. Škola inlingua vyučuje i další jazyky, můžete se seznámit s německy mluvícími studenty.
inlingua Salzburg sídlí na pěší zóně, v centru města, má 5 tříd, klubovnu a WiFi zdarma.
4BMDCVSL má 150 000 obyvatel a leží v jihozápadním Rakousku na řece Salzach. Salcburk,
Mozartovo rodiště, je nádherné historické město.
Salcburk nabízí jarní a podzimní hudební festivaly,
divadelní představení, výstavy v muzeích a krásnou
architekturu. Určitě nezapomenete na úzké uličky
a aleje tohoto krásného barokního města. Mezi
hlavní památky patří katedrála, Mozartův rodný
dům a pevnost Hohensalzburg.

7Å-&5:"",5*7*5:
inlingua Salzburg nabízí studentům němčiny
3 hodiny organizovaného programu pro volný čas
týdně. Platíte jen vstupné do objektů a dopravu.
Poznáte nejzajímavější místa Salcburku.

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, 1 sadu učebních materiálů, inlingua Online Learning, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFPE/FEP4P

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, max. 30 minut chůze od školy, sdílená koupelna, praní na dohodě s rodinou
jednolůžkový pokoj, snídaně

6 350

910

jednolůžkový pokoj, polopenze

8 160

1 170

Příplatek za speciální dietu v rodině je 1 190 Kč týdně.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 

1FO[JPO, od 18 let, jednolůžkový pokoj, snídaně, cena 42 - 70 EUR za noc.

%013"7"
Do Salcburku se dostanete vlakem, autobusem nebo autem. Zpáteční vlaková jízdenka z Prahy (s přestupem) stojí cca 2 500 Kč, zpáteční autobusová jízdenka stojí cca 1 800 Kč.

---

èFÝUÓTUVEFOUJ........................................... 
2. Italština....................................................... 13%
3. Angličtina .................................................. 12%
4. Španělština................................................
4%
5. Francouzština............................................. 3%

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

/ďNčJOB

tQSPEPTQďMÏPEBQSPTFOJPSZPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU

Rakousko

,JU[CàIFM LVS[ZOďNčJOZW"MQÈDIPEOFCPMFU MZäPWÈOÓ WMÏUďHPMG 
OFKWÓDFTUVEFOUĜWFUīÓEď ÝLPMOÓQFO[JPO UâEFOLVS[VPE,č

,JU[CàIFM

ÀLPMB%*5%FVUTDI*OTUJUVU5JSPM,JU[CàIFM

Kitzbühel

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: 2.1. - 6.1., 25.12.2023 - 7.1.2024.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15;
13.15 - 14.00 hod.
Začátky:
Intensive 20, Intensive 20+5: Každé pondělí.
German for Seniors: 20.3. - 31.3., 5.6. - 16.6., 4.9.
- 15.9., 4.12. - 15.12.2023.

101*4À,0-:
Studenti v místní hospůdce a Kitzbühel
Počet lekcí
týdně

1õ&)-&%,63;ù

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

20

45 minut

1 týden +

6 nejvíce

3-9

20+5

45 minut

1 týden +

6 nejvíce, 1

3-9

20

45 minut

2 týdny

6 nejvíce

3-9

*OUFOTJWF
*OUFOTJWF 

Délka
1 lekce

(FSNBOGPS4FOJPST

101*4,63;ù
*OUFOTJWF

má 20 lekcí výuky týdně ve skupině nejvíce 6 studentů. Kurz se zaměřuje na procvičování gramatiky a rozvoj konverzačních schopností. Pokud bude v kurzu jen jeden klient,
bude mít 10 lekcí individuální výuky týdně, budou-li 2 klienti, budou mít 15 lekcí týdně.

*OUFOTJWF  kombinuje kurz Intensive s 5 individuálními lekcemi týdně.
(FSNBOGPS
4FOJPST

má 20 lekcí obecné němčiny týdně ve skupině nejvíce 6 klientů ve věku od 50 let.
Kurz trvá 2 týdny a začíná 20.3., 5.6., 4.9. a 4.12.2023. Pokud bude ve třídě jen
1 klient, bude mít 10 lekcí individuální výuky týdně, budou-li ve třídě jen 2 klienti,
budou mít 15 individálních lekcí týdně.

$&/¶,,63;ù:
,VS[UâEOZ







4



*OUFOTJWF

12 980



37 960



71 480

11 910

*OUFOTJWF 

26 410



76 920



147 690

24 620

---



---

---

---

---

(FSNBOGPS4FOJPST

EBMÝÓUâEFO

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

$&/¶,6#:507«/¶:
0E40OFCP/&QīFE[BčÈULFNLVS[VEP40OFCP/&QP
VLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

ÀLPMOÓQFO[JPO0CFSIBVTFS, naproti škole, pokoje se sprchovým koutem, toaleta na chodbě, ložní prádlo a
ručníky poskytnuty, veřejná prádelna je nedaleko, WiFi připojení ve škole, ceny jsou orientační
dvoulůžkový pokoj, snídaně, jen pro dvojice, cena za osobu

9 070

1 300

jednolůžkový pokoj, snídaně

9 070

1 320

ÀLPMOÓQFO[JPO&OUTUSBTTFS, max. 5 minut chůze od školy, pokoje s vlastní toaletou a koupelnou, WiFi zdarma,
ložní prádlo a ručníky poskytnuty, veřejná prádelna je nedaleko
dvoulůžkový pokoj, snídaně, cena se mění dle sezóny, od 105 do 210 EUR za pokoj za noc
jednolůžkový pokoj, snídaně, cena se mění dle sezóny, od 62 do 100 EUR za pokoj za noc

%FVUTDI*OTUJUVU5JSPM %*5 vyučuje kurzy němčiny
pro dospělé a seniory od roku 1981, patří mezi
nejstarší rakouské školy. Škola je členem rakouské
asociace Campus Austria, která sdružuje rakouské
školy pořádající kurzy němčiny pro cizince. DIT
Kitzbühel se zaměřuje na výuku němčiny v malých
skupinách, kapacita školy je nejvíce 50 studentů.
Sídlí v typickém tyrolském domě cca 15 minut chůze
od centra Kitzbühelu. Zastávka autobusů, které míří
na sjezdovky, je 3 minuty chůze od školy.
,JU[CàIFM má sice jen 8 500 stálých obyvatel,
ale toto slavné lyžařské letovisko zná každý lyžař.
Kitzbühel leží hodinu jízdy od Salzburgu a Innsbrucku, blízko hranice s Německem, mezi horami Hahnenkamm (1712 m.n.m) a Kitzbühler Horn (1996
m.n.m). Kitzbühel má 56 vleků a 170 km sjezdovek!
Skipass na 6 dnů stojí cca 250 - 360 EUR, dle sezóny. Pronájem lyží a bot stojí cca 160 - 200 EUR na
týden, dle sezóny. Město ale žije sportem i v létě,
koná se tu otevřené mistrovství Rakouska v tenisu.
V létě se můžete věnovat jízdě na koni, golfu a dalším sportům.

7Å-&5:"",5*7*5:
Deutsch Institut Tirol Kitzbühel nabízí studentům
němčiny úvodní večírek na přivítanou, vycházky do hor, víkendové návštěvy Innsbrucku, Mnichova a Salzburgu v doprovodu učitele. Studenti němčiny často vyrážejí s personálem školy lyžovat a jezdit na snowboardu. Ředitel školy Deutsch Institut Tirol dříve pracoval jako lyžařský instruktor a místní hory a lyžařské terény
zná dokonale. Rád Vám poradí, kam se vydat.
1SPHSBNQSPWPMOâčBTLVS[ĜOďNčJOZQSPTF
OJPSZ zahrnuje prohlídku Kitzbühelu, 3 odpolední
akce týdně, např. horskou turistiku, procházku k jezeru, návštěvu muzea, společenské akce v kavárnách či barech.

%013"7"

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 

Individuálně autem nebo vlakem z Prahy (2 přestupy) nebo z Vídně (1 přestup). Vlak.jízdenky si klienti zajišťují sami.

1. Angličtina................................................... 18%
èFÝUÓTUVEFOUJ........................................... 
3. Francouzština............................................. 14%
4. Švédština ...................................................
4%
5. Norština.....................................................
3%

1õ¶1-"5,:

1. Příplatek ke kurzu German for Seniors od 4.6. do 15.9.2023 je 5 180 Kč za 2 týdny kurzu.
2. V ubytování se platí městská daň 1,8 EUR na den (v penzionu Oberhauser je již zahrnuta v ceně).

---

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

/ďNčJOB

tQSPNBOBäFSZPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

/ďNFDLP

#FSMÓO .OJDIPWB,PMÓO ÝQJčLPWÏÝLPMZ OFKWÓDFTUVEFOUĜWFUīÓEď JOEJWJEVÈMOÓMFLDF SPEJOZ BQBSUNÈOZ UâEOZPE,č UâEOZPE,č

#FSMÓO .OJDIPW
,PMÓOOBE3âOFN

ÀLPMB#84(FSNBOMJOHVB
Berlín
Kolín
nad Rýnem

Mnichov

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Studenti v Berlíně, Berlin Reichstag, budova školy v Mnichově a výuka v Kolíně
Počet lekcí týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů
ve třídě

20

45 minut

1 týden +

6 nejvíce

1-9

.JOJ(SPVQ 

20+5

45 minut

1 týden +

6 nejvíce, 1

1-9

.JOJ(SPVQ 

20+10

45 minut

1 - 6 týdnů

6 nejvíce, 1

1-9

1õ&)-&%,63;ù
.JOJ(SPVQ

Jaz. úroveň

101*4,63;ù
.JOJ(SPVQ

má 20 lekcí týdně ve skupině nejvíce 6 studentů, neprobíhá v červenci a srpnu.

.JOJ(SPVQ 

má 20 lekcí ve skupině nejvíce 6 studentů a 5 individuálních lekcí týdně. Neprobíhá v červenci a srpnu.

.JOJ(SPVQ 

má 20 lekcí týdně ve skupině nejvíce 6 studentů a 10 individuálních lekcí týdně. Neprobíhá v červenci a srpnu.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











.JOJ(SPVQ

14 210



.JOJ(SPVQ 

21 780



.JOJ(SPVQ 

27 990



EBMÝÓUâEFO

33 820





10 410

57 450





18 400

76 960





---

#FSMÓO ,PMÓOOBE3âOFN

.OJDIPW
.JOJ(SPVQ

15 580



37 260





11 460

.JOJ(SPVQ 

23 740



42 520





19 460

.JOJ(SPVQ 

29 840



79 720





---

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

$&/¶,6#:507«/¶
0EOFEďMFQīFE[BčÈULFNLVS[VEPTPCPUZQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

Nevyučuje se: 8.3. (Berlín), 7.4., 10.4., 1.5., 18.5.,
29.5., 8.6. (Mnichov, Kolín), 15.8. (Mnichov), 3.10.,
1.11. (Mnichov, Kolín), 25.12.2023 - 7.1.2024.
Výuka probíhá: Mini Group 20: 9.30 - 11.00;
11.30 - 13.00 hod. Mini Group 20+5: 9.30 - 11.00;
11.30 - 13.00; 2x týdně14.00 - 15.30 hod., 1x týdně
14.00 - 14.45 hod. Mini Group 20+10: 9.30 11.00; 11.30 - 13.00; 14.00 - 15.30 hod.
Začátky: Každé pondělí mimo červenec a srpen,
je-li v pondělí svátek, začíná se v úterý.
Naprostí začátečníci pouze: 2.1., 30.1., 27.2.,
27.3., 24.4., 22.5., 19.6., 3.7., 17.7., 31.7., 28.8.,
25.9., 23.10. a 20.11.2023.

101*4À,0-:
#84(FSNBOMJOHVBnabízí kurzy němčiny pro dospělé od r. 1984 a patří do prestižní mezinárodní
asociace IALC. Školy BWS jsou kvalitně vybavené,
nabízejí pestrou paletu kurzů, nízký počet studentů
ve třídách, nízký počet českých studentů, ubytování v rodinách a apartmánech. Internet a WiFi jsou
ve školách zdarma.
Jirka Mádl studoval ve škole BWS Berlín v letech
2008, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2019 i
2020!
#FSMÓO je hlavní město Německa s 3,2 miliony obyvatel. BWS Berlín má 9 tříd, kavárnu a krásnou terasu. Sídlí v centru, 500 metrů od Friedrichstrasse.
.OJDIPW leží v podhůří Alp, má 1,3 milionu obyvatel a je hlavním městem Bavorska. BWS Mnichov
má 9 tříd, kavárnu a malou knihovnu. Škola sídlí
v krásném paláci v centru, kousek od Sendlinger Tor.
,PMÓOOBE3âOFN má milion obyvatel a je to nejstarší německé město. Kolínu dominuje slavná
katedrála a město obklopují kopce a idylická údolí
s hrady a kláštery. BWS Kolín nad Rýnem má 5 moderně vybavených tříd, kuchyňku pro studenty, balkon, studovnu s počítači a přístupem na internet.

3PEJOB, max. 40 minut MHD od školy, WiFi zdarma, praní po dohodě s rodinou nebo ve veřejné prádelně

7Å-&5:"",5*7*5:

jednolůžkový pokoj, snídaně, dietní požadavky nejsou garantovány

BWS Berlín, Kolín nad Rýnem a Mnichov organizují
pro své studenty tři aktivity týdně zaměřené na místní památky a kulturu. Platíte pouze dopravu a vstupné. Berlín, Mnichov a Kolín nad Rýnem jsou skvělá
velkoměsta ke studiu němčiny, určitě se během jazykového pobytu nebudete nudit.

jednolůžkový pokoj, polopenze, dietní požadavky nejsou garantovány
"QBSUNÈOUZQVTUVEJP, od 18 let, max. 20 min. MHD od školy, vlastní koupelna a
kuchyně, WiFi, jednolůžkový apartmán, bez stravy, 2. osoba platí jen 2 630 Kč týdně!

8 290

1 170

10 880

1 420

9 070

1 550

7SBUOâEFQP[JUWBQBSUNÈOFDIKF&63

%013"7"

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 

Rádi Vám zajistíme autobusovou jízdenku Praha - Mnichov - Praha za cca 1 000 Kč, Praha - Berlín - Praha
za cca 1 100 Kč a Praha - Kolín nad Rýnem - Praha za cca 1 800 Kč.

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

1õ¶1-"5,:
1. Příplatek k ubytování 25.6. - 26.8.2023 je 1 290 Kč týdně.

---

21%
16%
15%
8%


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

/ďNčJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

Švýcarsko

/FKMFQÝÓÝLPMBOďNčJOZW$VSZDIV čMFO&"26"-4 [LPVÝLZ(PFUIF;FSUJmLBU
;%B(; UâEOZLVS[VPE,č UâEOZLVS[VPE,č

Curych

ÀLPMB-BOHVBHF4UVEJFT*OUFSOBUJPOBM -4* $VSZDI
Curych

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Studenti školy, Švýcarsko, pohled na Curych a studenti na výletě
Počet lekcí
týdně

1õ&)-&%,63;ù

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

(FOFSBM

20

45 minut

2 týdny +

12 nejvíce

2-9

*OUFOTJWF

30

45 minut

2 týdny +

12 nejvíce

2-9

(FOFSBM 

20+5

45 minut

2 týdny +

12 nejvíce, 1

2-9

(PFUIF;FSUJmLBU#

30

45 minut

12 týdnů

12 nejvíce

2-9

(PFUIF;FSUJmLBU#

30

45 minut

12 týdnů

12 nejvíce

2-9

101*4,63;ù
(FOFSBM

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

*OUFOTJWF

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

(FOFSBM 

má 20 lekcí ve skupině nejvíce 12 studentů a 5 individuálních lekcí týdně.

(PFUIF;FSUJmLBU# 
(PFUIF;FSUJmLBU#

má 30 lekcí ve skupině nejvíce 12 studentů, trvá 12 týdnů. Kurzy začínají
6.2., 11.4., 5.6. a 4.9.2023 a jsou zakončené zkouškou Goethe Zertifikat
B1 (ZD) a Goethe Zertifikat B2 (GZ).

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ











EBMÝÓUâEFO

(FOFSBM



36 980



67 430



10 640

*OUFOTJWF



48 950



90 990



14 520

(FOFSBM 



77 870



148 220



24 160

---

---

---

---



---

(PFUIF;FSUJmLBU# #

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

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

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, max. 45 minut MHD od školy, WiFi zdarma, praní 1x týdně zdarma, příplatek za spec.dietu je 1 590 Kč

Nevyučuje se: 2.1., 7.4., 10.4., 1.5., 18.5., 29.5., 1.8.
a 25.12.2023 - 5.1.2024.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15;
13.15 - 14.45 hod. Individuální lekce jsou v odpoledních hodinách.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
Nepraví začátečníci: 6.2., 3.4., 5.6., 3.7., 4.9.,
6.11.2023.
12týdenní kurzy Goethe Zertifikat zakončené zkouškou začínají: 6.2., 11.4., 5.6. a 4.9.2023.

101*4À,0-:
-4* $VSZDI je středně velká škola s pohodovou
atmosférou. LSI Curych získala prestižní akreditaci EAQUALS (The European Association of Quality Language Service). Škola nabízí pestrou paletu kurzů němčiny v Curychu. Nízký počet studentů ve třídách dokresluje „švýcarskou kvalitu“ školy. LSI Curych sídlí v klidné ulici blízko historického
centra, jen 5 minut chůze od jezera Zürichsee. LSI
má 9 tříd, klubovnu a multimediální výukové centrum. Internet je zdarma.
Curych má 375 000 obyvatel a je to největší švýcarské město. Curych leží na břehu jezera Zürichsee, historické centrum se rozprostírá kolem břehů
řeky Limmat. 78% obyvatel Curychu hovoří německy. Curych má vynikající městskou dopravu a vlakem se z něj snadno dostanete do hor i dalších měst.
V Curychu sídlí banky jako UBS a Credit Suisse, mediální dům Ringier, vychází zde Neue Zürcher Zeitung. Místní opera, divadlo a univerzity jsou světoznámé. $VSZDICZMOďLPMJLSÈUWZIMÈÝFONďTUFNTOFKMFQÝÓLWBMJUPVäJWPUBOBTWďUď Město
přitahuje slavné osobnosti, žil zde Richard Wagner, Albert Einstein, Tristan Tzara, James Joyce,
V. I. Lenin, Thomas Mann. A pokud Vás zajímá noční
život, zajděte do Niederdorfu nebo na Langstrasse.

9 470

1 320

7Å-&5:"",5*7*5:

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, polopenze

11 970

1 710

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, snídaně

11 690

1 710

jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, polopenze

14 190

2 100

LSI Curych organizuje pro své studenty návštěvy
památek Curychu, barbecue, večery s fondue, návštěvy opery nebo výlety do dalších švýcarských
měst. Studenti si hradí jízdné a vstupné. LSI Curych
informuje o zajímavých akcích v Curychu. Na kurz
němčiny v Curychu budete určitě dlouho vzpomínat.

jednolůžkový pokoj, sdílená koupelna, snídaně

4UVEFOUJEPMFUNPIPVWPMJUQPV[FVCZUPWÈOÓTQPMPQFO[Ó

%013"7"
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Curych - Praha za nejnižší dostupnou cenu. Autobusová jízdenka
Praha - Curych - Praha stojí cca 1 900 Kč. 0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z letiště v Curychu stojí
4 340 Kč, odvoz na letiště stojí 4 340 Kč. Individuální taxi stojí 60 - 80 CHF.

1õ¶1-"5,:
1. Registrační poplatek je 2 980 Kč, ubyt. poplatek je 2 980 Kč, učební materiály stojí 390 Kč týdně.
2. Zkouška Goethe Zertifikat B1 stojí 7 890 Kč, zkouška Goethe Zertifikat B2 stojí 9 470 Kč.

---

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Francouzština.............................................. 24%
2. Němčina..................................................... 22%
3. Ukrajinština................................................. 5%
4. Španělština................................................. 5%
5. Portugalština............................................... 4%
èFÝUÓTUVEFOUJ.................................................  

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

/ďNčJOB

tQSPEPTQďMÏPEMFU
QSĜNďSOâWďLMFU WMÏUďMFU

Rakousko

7ÓEFĖ LVS[ZPCFDOÏJPCDIPEOÓOďNčJOZ OFKMFQÝÓÝLPMBWF7ÓEOJ 8J'J[EBSNB 
SF[JEFODF SPEJOZ UâEOZPE,č UâEOĜPE,č

7ÓEFĖ

ÀLPMB"DUJMJOHVB7ÓEFĖ
Vídeň

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Studentky před školou, výuka a studenti na procházce po městě
Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

4UBOEBSE

20+5

45 minut

1 týden +

12 nejvíce

2 - 10

*OUFOTJWF

20+5+10

45 minut

1 týden +

12 dop., 8 odp.

2 - 10

#VTJOFTT

20+5+10

45 minut

1, 2 týdny

12 dop., 8 odp.

5-8

4VQFS*OUFOTJWF

20+5+10

45 minut

1 - 11 týdnů

12 nejvíce, 1

2 - 10

1õ&)-&%,63;ù

101*4,63;ù
4UBOEBSE

má 20 lekcí obecné němčiny a 5 lekcí kulturního programu týdně ve skupině nejvíce 12 studentů. Kulturní program probíhá 2 - 3x týdně.

*OUFOTJWF

kombinuje kurz Standard a 10 odpoledních lekcí obecné němčiny týdně ve skupině nejvíce 8 studentů.

#VTJOFTT

kombinuje kurz Standard a 10 odpoledních lekcí obchodní němčiny týdně ve
skupině nejvíce 8 studentů. ,VS[#VTJOFTTUSWÈQPV[FOFCPUâEOZ

4VQFS*OUFOTJWF

kombinuje kurz Standard a 10 odpoledních individuálních lekcí.

$&/¶,,63;ù










4UBOEBSE

,VS[UâEOZ



12 410



21 730



EBMÝÓUâEFO
5 130

*OUFOTJWF



19 370



35 510



8 570

#VTJOFTT



19 170

---

---

---

---

4VQFS*OUFOTJWF



34 910



66 930

98 980

-16 450

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

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFWäEZPE/FQīFE[BčÈULFNLVS[VEP4PQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, od 16 let, 20 - 40 minut MHD od školy, ručníky s sebou, vratný depozit 100 EUR
jednolůžkový pokoj, sdílená kuchyně a koupelna, bez stravy

6 030

1 030

3F[JEFODF"DUJMJOHVB4UBOEBSE, od 16 let, 15 minut MHD od školy, sdílená kuchyně, sdílená koupelna, televize, ručníky s sebou, vratný depozit 100 EUR, WiFi zdarma, praní za příplatek cca 10 EUR
dvoulůžkový pokoj, bez stravy

5 070

980

jednolůžkový pokoj, bez stravy

6 980

1 210

3F[JEFODF"DUJMJOHVB4VQFSJPS, od 16 let, 15 min. MHD od školy, vratný depozit 100 EUR, ručníky s sebou, WiFi zdarma
dvoulůžkový pokoj (pouze pro cestující společně), koupelna a kuchyně pouze pro
tyto dvě osoby, TV, bez stravy, cena za osobu
jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna a kuchyně, TV, bez stravy

9 070

1 360

12 890

2 010

4OÓEBOď,čUâEOď QPMPQFO[F,čUâEOďWSPEJOďJSF[JEFODÓDI
7SF[JEFODÓDIKFQPMPQFO[FTOÓEBOďBPCďE WSPEJOď[QSBWJEMBTOÓEBOďBWFčFīF

DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme autobusovou nebo vlakovou jízdenku do Vídně.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z nádraží do ubytování stojí 1 300 Kč, odvoz zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1. Sezónní příplatek 1 830 Kč týdně za všechny typy ubytování v termínu od 2.7. do 26.8.2023.
2. V ubytování se vybírá vratný depozit 100 EUR. Cena nocí navíc se stravou je vyšší.

---

Nevyučuje se: 6.1., 10.4., 1.5., 18.5., 29.5., 8.6.,
15.6., 15.8., 26.10., 1.11., 8.12., 25.12.2023 1.1.2024.
Výuka probíhá: Standard: 9.00 - 10.30; 10.45
- 12.15 nebo 14.15 - 15.45; 16.00 - 17.30 hod.
Intensive a Business: stejně jako kurz Standard plus
12.30 - 14.00 nebo 17.45 - 19.15 hod.
Rozvrh individuálních lekcí obdržíte ve škole.
Začátky: Každé pondělí, je-li v pondělí svátek,
začíná se v úterý.
2 týdenní kurzy Business začínají: 2.5., 10.7., 31.7. a
4.9.2023.
Začátečníci pouze: 2.1., 30.1., 27.2., 27.3., 2.5.,
5.6., 3.7., 31.7., 4.9., 2.10., 30.10., 27.11.2023.

101*4À,0-:
Škola "DUJMJOHVB nabízí kurzy němčiny ve Vídni
od r. 1988, je členem mezinárodní asociace IALC
a rakouské asociace Campus Austria. Actilingua
se těší výborné pověsti, má kvalitně vybavené třídy,
pestrý mezinárodní mix studentů a kvalifikované
učitele. Školu řídí její zakladatelé, manželé Ernstovi.
"DUJMJOHVBmá multimediální učebnu, společenskou
místnost s občerstvením, knihovnu, internet a WiFi
připojení pro studenty zdarma. Actilingua má vlastní
rezidenci 10 - 15 minut MHD od školy.
Actilingua sídlí v renovované budově v klidné ulici,
v diplomatické čtvrti, blízko budovy Státní opery
a Belvederu, jen 2 kilometry od Štěpánského náměstí. Kurzy němčiny ve škole Actilingua Vídeň Vás
určitě nezklamou!

7Å-&5:"",5*7*5:
Kurzy němčiny ve škole Actilingua nabízejí 5 hodin
kulturního programu týdně, obvykle 2 až 3 akce týdně - návštěvy vídeňských památek s učitelem (od baroka po Jugendstil), procházka Vídní po stopách
W.A. Mozarta, Johanna Strausse, lekce valčíku, sledování německy mluvených filmů ve škole, přednášky o rakouských dějinách, výtvarném umění a literatuře, večírek, různé sporty, vše je zahrnuto v ceně!
Škola pořádá pro studenty němčiny také půldenní
výlety (Laxenburg, Klosterneuburg atd.) v ceně
od 10 do 40 EUR a celodenní výlety (Salzburg,
Wachau atd.) v ceně od 25 do 70 EUR. Můžete
zdarma používat internet, video, knihy a časopisy
v multimediální učebně, obdržíte průkazku
Actilingua na slevy do muzeí, divadel, restaurací
a obchodů.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština........................................................ 12%
èFÝUÓTUVEFOUJ............................................ 
3. Ruština......................................................... 8%
4. Polština........................................................ 7%
5. Ukrajinština................................................. 6%

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

/ďNčJOB

tQSPVčJUFMFPEMFU

Rakousko

,VS[Z QSP VčJUFMF OďNčJOZ  7ÓEFĖ  QFWOÏ [BčÈULZ  8J'J [EBSNB  SPEJOB 
SF[JEFODF TUVEFOUĜOFKWÓDF UâEOZLVS[V[B,č

7ÓEFĖ

ÀLPMB"DUJMJOHVB7ÓEFĖ
Vídeň

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:

Vídeňské památky

1õ&)-&%,63;ù
(FSNBO5FBDIFSAT$PVSTF
(FSNBOBOE5FBDIFS5SBJOJOH

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve třídě

20+5

45 minut

2 týdny

12 nejvíce

7-9

20+7+5

45 minut

2 týdny

12 nejvíce

5-9

Jaz. úroveň

101*4,63;ù
Pro učitele němčiny a studenty VŠ, kteří chtějí po ukončení studia vyučovat německý jazyk, mají zájem
zlepšit svoji němčinu a rozšířit své učitelské dovednosti.
(FSNBO 5FBDIFSAT má 20 lekcí němčiny pro učitele a 5 lekcí kulturního programu týdně ve skupině nejvíce 12 studentů. Kulturní program probíhá 2 - 3x týdně. Kurzy mají
$PVSTF
pevná data, viz Začátky kurzů.
(FSNBOBOE
5FBDIFS5SBJOJOH

má 20 lekcí obecné němčiny, 7 odpoledních lekcí, které jsou zaměřeny na učitelskou tématiku a 5 lekcí kulturního programu týdně ve skupině nejvíce 12 studentů. Kulturní program probíhá 2 - 3x týdně. Kurzy začínají každé pondělí.

$&/¶,,63;ù
,VS[ZUâEOZ



(FSNBO5FBDIFSAT$PVSTF

19 590

(FSNBOBOE5FBDIFS5SBJOJOH

19 590

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

$&/¶,6#:507«/¶
6CZUPWÈOÓKFWäEZPE/FQīFE[BčÈULFNLVS[VEP4PQPVLPOčFOÓLVS[V

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

3PEJOB, 20 - 40 minut MHD od školy, ručníky s sebou, vratný depozit 100 EUR
jednolůžkový pokoj, sdílená kuchyně a koupelna, bez stravy

6 030

1 030

3F[JEFODF"DUJMJOHVB4UBOEBSE,, 15 minut MHD od školy, sdílená kuchyně, sdílená koupelna, televize, ručníky s sebou, vratný depozit 100 EUR, WiFi zdarma, praní za příplatek cca 10 EUR
dvoulůžkový pokoj, bez stravy

5 070

980

jednolůžkový pokoj, bez stravy

6 980

1 210

3F[JEFODF"DUJMJOHVB4VQFSJPS, 15 min. MHD od školy, vratný depozit 100 EUR, ručníky s sebou, WiFi zdarma
dvoulůžkový pokoj (pouze pro cestující společně), koupelna a kuchyně pouze pro
tyto dvě osoby, TV, bez stravy, cena za osobu
jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna a kuchyně, TV, bez stravy

9 070

1 360

12 890

2 010

4OÓEBOď,čUâEOď QPMPQFO[F,čUâEOďWSPEJOďJSF[JEFODÓDI
7SF[JEFODÓDIKFQPMPQFO[FTOÓEBOďBPCďE WSPEJOď[QSBWJEMBTOÓEBOďBWFčFīF

DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme autobusovou nebo vlakovou jízdenku do Vídně.
0EWP[PSHBOJ[PWBOâÝLPMPV z nádraží do ubytování stojí 1 300 Kč, odvoz zpět stojí stejně.

1õ¶1-"5,:
1. Sezónní příplatek 1 830 Kč týdně za všechny typy ubytování v termínu od 2.7. do 26.8.2023.
2. V ubytování se vybírá vratný depozit 100 EUR.
3. Snídaně 1 660 Kč týdně, polopenze 3 990 Kč týdně v rodině i rezidencích. V rezidencích je polopenze snídaně a oběd, v rodině zpravidla snídaně a večeře. Cena nocí navíc se stravou je vyšší.

---

Nevyučuje se: 6.1., 10.4., 1.5., 18.5., 29.5., 8.6.,
15.6., 15.8., 26.10., 1.11., 8.12., 25.12.2023 1.1.2024.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 10.45 - 12.15 nebo
výjimečně v létě 14.15 - 15.45; 16.00 -17.30 hod.
Začátky: German Teacher‘s Course: 16.1., 3.4.,
3.7., 17.7., 2.10.2023.
German and Teacher Training: Každé pondělí, je-li
v pondělí svátek, začíná se v úterý.

101*4À,0-:
Škola "DUJMJOHVB nabízí kurzy němčiny ve Vídni
od r. 1988, je členem mezinárodní asociace IALC
a rakouské asociace Campus Austria.
Actilingua se těší výborné pověsti, má kvalitně vybavené třídy, pestrý mezinárodní mix studentů a kvalifikované učitele.
"DUJMJOHVBmá multimediální učebnu, internetovou
kavárnu s 18 počítači, internet je zdarma (od 8.30
do 19.15 hod.), WiFi připojení pro studenty s vlastními notebooky je také zdarma.
Actilingua má vlastní rezidenci 10 - 15 minut MHD
od školy.
Actilingua sídlí v klidné ulici, v centru 7ÓEOď, blízko
budovy Státní opery a Belvederu. Kurzy němčiny
ve škole Actilingua a Vídeň Vás určitě nezklamou!

7Å-&5:"",5*7*5:
Kurzy němčiny ve škole Actilingua nabízejí 5 hodin
kulturního programu týdně, obvykle 2 až 3 akce týdně - návštěvy vídeňských památek s učitelem (od baroka po Jugendstil), procházka Vídní po stopách
W.A. Mozarta, Johanna Strausse, lekce valčíku, sledování německy mluvených filmů ve škole, přednášky o rakouských dějinách, výtvarném umění a literatuře, večírek, různé sporty, vše je zahrnuto v ceně!
Škola pořádá pro studenty němčiny také placené
půldenní výlety (Laxenburg, Klosterneuburg atd.)
v ceně od 10 do 40 EUR a celodenní výlety
(Salzburg, Wachau atd.) v ceně od 25 do 70
EUR. Můžete zdarma používat internet, video,
knihy a časopisy v multimediální učebně, obdržíte
průkazku Actilingua na slevy do muzeí, divadel,
restaurací a obchodů.

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 
1. Italština....................................................... 12%
èFÝUÓTUVEFOUJ........................................... 
3. Ruština........................................................
8%
4. Polština.......................................................
7%
5. Ukrajinština................................................
6%

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

/ďNčJOB

tQSPVčJUFMFPEMFU

Německo

,VS[ QSP VčJUFMF OďNčJOZ Y SPčOď  OÈEIFSOâ 3FHFOTCVSH  QFWOÏ [BčÈULZ
LVS[Ĝ LPNGPSUOÓBMFWOÏLPMFKFWCVEPWďÝLPMZ UâEOZLVS[V[B,č

3FHFOTCVSH

ÀLPMB)PSJ[POUF

Regensburg

;"è«5,:,63;ù"30;73)7Å6,:
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30 hod.;
odpolední výuka: 13.30 - 15.30 hod., kromě středy.
Začátky: 13.2., 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 20.11.2023.

POPIS ŠKOLY:

Regensburg, výuka, budova školy

1õ&)-&%,63;ù

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň

30

45 minut

2 týdny

12 nejvíce

6 - 10

5FBDIFS3FGSFTIFS$PVSTF

POPIS KURZŮ:
Teacher Refresher Course v Horizonte je určen učitelům němčiny, kteří si potřebují osvěžit své
jazykové znalosti v německy mluvícím prostředí. Kurz se zaměřuje na rozvoj nejen mluvené němčiny, ale samozřejmě i na poslech. Seznámíte se s novými didaktickými a pedagogickými metodami, které se dají úspěšně aplikovat při výuce studentů starších 14 let. Očekává se, že se budete
aktivně podílet na průběhu lekcí a zapojíte se do diskusí. Na konci kurzu všichni účastníci napíší detailní zprávu o náplni kurzu a vlivu programu na jejich profesní rozvoj.
5FBDIFS3FGSFTIFS$PVSTF

má 30 lekcí němčiny týdně ve skupině nejvíce 12 klientů.

$&/¶,,63;ù
,VS[UâEOZ


21 650

5FBDIFS3FGSFTIFS$PVSTF
Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, zapůjčení učebních materiálů, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku.

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

DFOBUâEOď

OPDOBWÓD

)PSJ[POUF 3FHFOTCVSH nabízí kurzy němčiny
od r. 1986. Kromě kurzů obecné němčiny škola
pořádá i kurzy pro učitele němčiny. Horizonte má
výbornou pověst, kvalitní učitele, přátelský personál
a pestré složení studentů. Škola má internetovou kavárnu s internetem zdarma, sídlí v historickém centru Regensburgu, má vlastní komfortní kolej v budově školy a WiFi zdarma.
3FHFOTCVSH je nádherné živé univerzitní město
ležící na nejsevernějším ohybu řeky Dunaj, v srdci Bavorska, nedaleko českých hranic. Regensburg
má 145 000 obyvatel. Historické centrum města
je od roku 2006 zapsáno na seznamu světového
dědictví UNESCO. Dominanty města tvoří gotická katedrála Sv. Petra a Kamenný most. Vychutnejte si atmosféru historického města, jeho úzké uličky
a náměstí, které jsou plné restaurací, kaváren a pivnic. Nepředstavujte si ale Regensburg jako nějaké
muzeum, je to město plné mladých lidí. Regensburg
je ideálním městem ke studiu němčiny.

7Å-&5:"",5*7*5:
Horizonte Regensburg pořádá pro studenty řadu aktivit pro volný čas - vycházky za poznáním památek Regensburgu a jiných měst v Bavorsku, přednášky o německé historii, politice a literatuře, promítání
filmů ve škole a návštěvy místních pivnic.
Horizonte organizuje také návštěvy místních podniků (BMW, Infineon aj.). Platíte jen dopravu,
vstupné a spotřebu.

3PEJOB, do 30 min. MHD od školy, ručníky s sebou, praní 1x týdně a WiFi zdarma, vratný depozit 100 EUR
jednolůžkový pokoj, snídaně, sdílená koupelna

5 180

780

jednolůžkový pokoj, polopenze, sdílená koupelna

7 250

1 040

,PMFKWCVEPWďÝLPMZ, jen pro nekuřáky, vlastní koupelna, společná kuchyňka, WiFi zdarma, praní za příplatek cca 2 EUR, knihovna, klubovna s TV, vlastní ručníky s sebou, vratný depozit 100 EUR
jednolůžkový pokoj, bez stravy

3 630

650

dvoulůžkový pokoj (pouze pro dvojici cestující společně), bez stravy, cena za osobu

2 330

650

DOPRAVA:
Vlaková jízdenka Praha - Regensburg - Praha v ceně cca 1 000 Kč, autobusová stojí cca 900 Kč.

Noční Regensburg

PŘÍPLATKY:

4-0Ç&/¶456%&/5ù QPEMFKB[ZLĜ S 

1. V hostitelských rodinách i na koleji se platí depozit na ubytování 100 EUR.
2. Ubytovací poplatek na koleji: jednolůžkový pokoj 3 630 Kč, dvoulůžkový pokoj 2 330 Kč.

Ve škole Horizonte studovali učitelé z Anglie, Španělska, Japonska, Itálie, České republiky atd.

Přihláška

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

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

Jméno

Titul

Místo narození

Národnost

Pohlaví
St. příslušnost

Poštovní adresa včetně PSČ
Mobil

E-mail

Jméno, adresa a tel. nejbližšího příbuzného
Jste kuřák?

ano

ne Držíte dietu?

Trpíte alergií?

ano

ne Jestliže ano, jakou

ano

ne

Jestliže ano, jakou

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

ano

ne Jestliže ano, uveďte školu a rok

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

ano

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

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
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Dopravu si zajistím sám
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Datum odjezdu na kurz

Jestliže ano, tak
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Datum odjezdu z kurzu

Místo odletu nebo odjezdu
Požaduji odvoz: Při příjezdu
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Druh návazné dopravy
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PLATBA (vyplňujte, jestliže plátce kurzu není totožný s účastníkem)
Jméno/název plátce
Adresa včetně PSČ
Telefon

e-mail

IČ
Fakturu zašlete na e-mail

DIČ
účastníka kurzu

plátce

jiný e-mail (napiště jej níže)

Jiný email
Kde jste se o nás dozvěděli?

veletrh

tisk

rozhlas

internet

od známých

jiné:

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

Vysvětlivky k vyplňování přihlášky

Uvádíme vysvětlivky
pouze k některým kolonkám

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GDPR - dodatek ke smlouvě

Platné od 25.5.2018.

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

