Přihláška

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

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

Jméno

Titul

Místo narození

Národnost

Pohlaví
St. příslušnost

Poštovní adresa včetně PSČ
Mobil

E-mail

Jméno, adresa a tel. nejbližšího příbuzného
Jste kuřák?

ano

ne Držíte dietu?

ano

Trpíte alergií?

ano

ne Jestliže ano, jakou

ne

Jestliže ano, jakou

Vaše znalost cizího jazyka (viz stupnice 1 - 10 na str. 4 v katalogu)
Stálý zákazník

ano

ne Jestliže ano, uveďte školu a rok

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

ano

ne

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

Město

Země

Název kurzu

Počet lekcí týdně

Jazyk

Začátek (obvykle pondělí)

Konec (obvykle pátek)

ano
ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne
ne

Počet týdnů

UBYTOVÁNÍ
Typ ubytování

Typ pokoje

Typ stravování

Začátek

Konec

Počet týdnů

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

ano

ne

Dopravu si zajistím sám

ano

ne

Datum odjezdu na kurz

Jestliže ano, tak

autobusovou

leteckou

Datum odjezdu z kurzu

Místo odletu nebo odjezdu
Požaduji odvoz: Při příjezdu

ano

ne

Při odjezdu

ano

Druh návazné dopravy

autobus

odvoz organizovaný školou

ne
jiný (uveďte)

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

e-mail

IČ

DIČ

Fakturu zašlete na e-mail

účastníka kurzu

plátce			

jiný e-mail (napiště jej níže)

Jiný email
Kde jste se o nás dozvěděli?

veletrh

tisk

rozhlas

internet

od známých

jiné:

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

Vysvětlivky k vyplňování přihlášky

Uvádíme vysvětlivky
pouze k některým kolonkám

OSOBNÍ ÚDAJE
Příjmení a jméno. Vyplňte příjmení a jméno přesně podle údajů v cestovním dokladu, na který vycestujete (pas, občanský průkaz).
Poštovní adresa. Uveďte Vaši poštovní adresu k zasílání korespondence, na které se zdržujete.
Jméno, adresa a telefon nejbližšího příbuzného. Požadujeme pro případ, že by bylo nutné informovat Vaši rodinu o nečekaných problémech (například
zdravotních) během Vašeho pobytu v zahraničí.
Držíte dietu (Jakou?). Kromě zdravotní diety uveďte např. jste-li vegetarián, nejíte-li určité potraviny apod.; tyto údaje jsou důležité pro výběr hostitelské
rodiny. Některé školy poskytují diety za příplatek.
Vaše znalost cizího jazyka. Ohodnoťte svoje znalosti známkou od 1 do 10, přičemž 1 je praktická neznalost jazyka, známka 10 vyjadřuje znalost blížící
se rodilému mluvčímu (viz Jazyková úroveň studentů - str. 4 katalogu).
Stálý zákazník. Zaškrtněte ANO, pokud jste se zúčastnili Vy, nebo někdo z Vaší rodiny s INTACTem jazykového kurzu a zaslali nám jeho hodnocení, připište
název školy a rok, kdy jste kurz absolvovali. Stálý zákazník má nárok na slevu 2 % z ceny kurzovného.
Dokumenty ke kurzu zasíláme na e-mail klienta pokud je plnoletý, pokud je mladší 18 let, dokumentace se zasílá na e-mail rodičů či zákonných zástupců.
Poštou je dokumentace zasílána pouze v případě nutnosti doručení originálních dokumentů ze škol či víz nebo na vyžádání. Dokumentace je zasílána
nejpozději v týdnu před odjezdem na jazykový kurz.

POJIŠTĚNÍ UNIQA
Pojištění UNIQA není zahrnuto v ceně kurzu, stojí 40 Kč na den, zaškrtněte ANO nebo NE.
Pojistka pojišťovny UNIQA je komplexní zdravotní a cestovní pojištění s velmi vysokým krytím.
Zahrnuje například: pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb do 7 000 000 Kč, pojištění smrti následkem úrazu do 300 000 Kč, pojištění trvalých
následků úrazu do 600 000 Kč, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby do 5 000 000 Kč, pojištění zavazadel do 15 000 Kč.
Požaduji pojištění na storno. Pojištění storna není zahrnuto v ceně kurzu, je možné ho objednat za příplatek 80 nebo 120 Kč na den. V ceně tohoto
pojištění je i zdravotní a cestovní pojištění UNIQA. Nelze jej zajistit samostatně bez zdravotního a cestovního pojištění UNIQA. Pojišťovna poskytne
pojištěnému plnění do výše 80 % vzniklých nákladů spojených se zrušením účasti na zájezdu, maximálně do výše 64 000 Kč za 80 Kč na 1 den pobytu
nebo maximálně do výše plnění 130 000 Kč za 120 Kč na 1 den pobytu.
Storno musí být prokazatelně zasláno e-mailem nebo doporučeným dopisem nejpozději 24 hodin ode dne, kdy nastala neschopnost cestování.
Storno lze přiznat z důvodu smrti pojištěného, jeho manžela/manželky, druha/družky, dítěte nebo rodičů nebo akutního onemocnění jmenovaných osob,
z důvodu vloupání do bytu pojištěného nebo z důvodu živelné události v jeho bytě, v důsledku požáru nebo povodně.
Storno nelze přiznat z důvodu zhoršení nemoci, se kterou se pojištěný léčil před uzavřením pojistky, z pracovních důvodů nebo po nástupu klienta na kurz.

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

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

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

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

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

