1. listopadu 2018
Vážení rodiče,
po čase opět organizujeme jazykový pobyt angličtinářů - studentů naší školy v zahraničí. Pro příští rok
jsme vybraly pobyt v přímořském letovisku Worthing.
Tato vzdělávací akce se bude konat od 22. 9. do 28. 9. 2019. Doprava bude zajištěna autobusem,
ubytování s plnou penzí (snídaně, oběd v balíčku, večeře) ve vybraných hostitelských rodinách
(2– 4 studenti v rodině).
Podle programu budeme jezdit na poznávací výlety, návštěvy památek, studenti absolvují 12 lekcí
angličtiny v místní jazykové škole. Před odjezdem napíší účastníci zájezdu informativní rozřazovací test,
dle kterého budou zařazeni do kurzu odpovídající úrovně. Lekce jsou vedeny zkušenými rodilými mluvčími,
výuka probíhá výhradně v angličtině, důraz je kladen na konverzaci s učitelem. Na závěr kurzu dostanou
studenti certifikáty o absolvování kurzu. Poprvé do programu zařazujeme i exkurzi do nemocnice.
Cena zájezdu je 9 800, - Kč. V ceně je zahrnuta doprava autobusem, trajekt Calais-Dover, zpáteční cesta
tunelem, ubytování, plná penze, výuka AJ dle programu, program – odpolední aktivity, průvodce po celou
dobu pobytu i cesty, pojištění léčebných výloh a pobytu v zahraničí včetně storna pobytu. Student má
právo svůj pobyt na výukovém zájezdu zrušit za následujících podmínek:
-

60 dnů před datum odjezdu na zájezd - odstupné se neúčtuje
59 - 50 dní před datem odjezdu na zájezd - odstupné ve výši 30% z celkové ceny zájezdu
49 - 30 dní před datem odjezdu na zájezd - odstupné ve výši 60% z celkové ceny zájezdu
29 – 10 dní před odjezdem na zájezd – odstupné ve výši 80% z celkové ceny zájezdu
9 - 0 dní před datem odjezdu na zájezd – odstupné ve výši 100% z celkové ceny zájezdu

Pokud zákazník odstoupí v souladu s čl. 7.2. Všeobecných obchodních podmínek, povinnost platit odstupné nevzniká.
Zákazník může postoupit smlouvu o zájezdu na třetí osobu za podmínek uvedených v bodě 5.1.5. Všeobecných
obchodních podmínek. V tomto případě není zákazníkovi účtováno žádné odstupné.

K ceně je třeba přičíst náklady na vstupy a jízdné v Londýně - celkem asi 60 GPB - a kapesné.
Prosíme o vyplnění závazné přihlášky a zaplacení zálohy ve výši 5 000,- Kč do 31. ledna 2019 na účet
školy číslo 54733621/0100, variabilní symbol 70, do zprávy pro příjemce napište jméno žáka a třídu.
Doplatek je třeba uhradit do 31. května 2019.
Případné dotazy rády zodpovíme.
Předběžný hovor se studenty prozradil velké nadšení z jejich strany, u mnohých však končilo při seznámení s cenou této vzdělávací akce. Škola
však nedisponuje volnou částkou, která by mohla znatelně snížit studentské náklady. S prosbou se proto obracíme na rodiče, kteří mohou svým
sponzorským darem pomoci. Pokud se rozhodnete k takovému příspěvku, volejte naši ekonomku Ing. Lenku Haškovou - 736 473 677.

S pozdravem
Mgr. Jana Krejčí jana.krejci@szslipova.cz
Mgr. Veronika Šušmáková susmakova@szsmerh.cz
s vědomím ředitelky školy PhDr. Marcely Křivákové, Ph.D.
_____________________________________________________________________________________

Závazná přihláška
Přihlašuji svou dceru/syna ________________________________________________, třída__________
na výukový pobyt ve Velké Británii ve dnech 22. 9. – 28. 9. 2019.

__________________________________________
podpis rodičů

Worthing S VÝUKOU 7 denní/ 12 lekcí angličtiny/ 9 800,- Kč
1. den - odjezd v dopoledních hodinách, cesta přes Německo, Belgii, Francii do Velké Británie.
2. den - v ranních hodinách příjezd do přístavu Calais, trajekt do Doveru. Návštěva Londýna – Tower Bridge,
Tower of London, HMS Belfast, divadlo Globe, Monument, St. Paul´s Cathedral, Trafalgar Square. 20:00
příjezd do Worthing, setkání s rodinami, večeře.
3. den - dopoledne: výuka / 4 lekce, odpoledne: návštěva nemocnice ve Worthingu, odjezd do Arundelu –
návštěva hradu (soukromé sídlo vévody z Norfolku) a přilehlých nádherných zahrad. 19:00 návrat do rodin,
večeře.
4. den - dopoledne: výuka / 4 lekce, odpoledne: výuka / 4 lekce, v pozdějších odpoledních hodinách
prohlídka města Worthing, kvíz, po dohodě možné nákupy a osobní volno. 19:00 návrat do rodin, večeře.
5. den – celodenní výlet do Stonehenge – největší megalitická stavba světa. Odpoledne návštěva Salisbury –
největší katedrála ve Velké Británii. 19:00 návrat do rodin, večeře.
6. den - 7:00 hod. odjezd do Londýna na celodenní výlet: procházka Londýnem kolem nejvýznamnějších
míst: Westminster Abbey, Houses of Parliament, přes Horse Guards k Buckingham Palace, Piccadilly
Circus, Leicester Square, Covent Garden. Cesta metrem/vlakem/lodí na Greenwich, kde na skupinu bude
čekat autobus. Večer přejezd do přístavu Folkstone, vlakem pod kanálem do Calais, noční průjezd Evropou.
7. den - zpáteční cesta, příjezd v odpoledních až večerních hodinách.
V programu mohou nastat změny. Libry na vstupné a jízdné vybereme v autobusu.

