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VYSVĚTLIVKY
Jak vyplnit správně přihlášku?

Upřesňujeme informace k bodům přihlášky, které klienty často zajímají a nejsou si jisti správným výběrem.

Příjmení a jméno:  vyplňte dle cestovního dokladu, se kterým budete cestovat do zahraničí (OP, pas), pokud nemáte cestovní doklad ČR

 (nebo země EU) poznačte na přihlášce. Doporučujeme cestovat s platným pasem.

Adresa:  kde se skutečně zdržujete a můžeme vás zastihnout. K zaslání dokumentace.

Stálý klient:  prosím, uveďte, zda jste vy, nebo někdo z rodiny absolvoval v minulých letech kurz v zahraničí. Uveďte kdy a kde.

 V tomto případě vám náleží SLEVA 2% z ceny kurzu.

Fakturační údaje:   uveďte IČ, náš účetní systém si dle obchodního rejstříku fi rmu vyhledá. Pokud máte zájem o speciální text,

 či fakturovat jen část ceny apod., předem nás kontaktujte.

Stupeň pokročilosti v jazyce:  uveďte dle svého vlastního uvážení, dle naposledy absolvovaného kurzu. Rádi vám zdarma pošleme krátký test a s určením

 pokročilosti pomůžeme.  První den v zahraničí se účastníte rozřazovacího testu (mimo kurzy pro učitele) a budete zařazeni  

 do odpovídající mezinárodní skupiny. Pokročilost se může o stupeň v zahraničí lišit. Kurzy nejsou vhodné pro úplné začátečníky.

 Kurzy pro začátečníky mají speciální nástupní termíny. Doporučujeme před kurzem absolvovat pár soukromých lekcí, abyste 

 byli schopni se představit a zeptat se na cestu, umět čísla na poznačení telefonu apod. Nebude možné kontaktovat Albion

 a žádat o tlumočení. Pokud byste měli zájem o tlumočnické služby /AJ, NJ, RJ / během pobytu, počítejte se sazbou 500 Kč/

 za každou započatou hodinu, která Vám bude fakturována po návratu ze zahraničí.  Tuto službu si musíte předem

 s pracovníkem ALBIONu dohodnout, aby byl tlumočník obeznám, že jej budete možná během pobytu kontaktovat.

Redukce a podmínky zahr. škol: Zahraniční školy si vyhrazují právo na redukci/úpravu počtu lekcí při nedostatečném minimálním počtu účastníků. V některých 

 případech může být výuka přesunuta z dopoledních na odpolední hodiny. Všeobecné informace najdete na www

 dané zahraniční školy.

Státní svátky:  zahraniční školy mají v době státních svátků v 99% zavřeno. Výuka neprobíhá, bez možnosti náhrady.

 Pracovník naší agentury není povinen klienta na tyto svátky upozornit, ale na vyžádání vám rádi ověříme, zda právě v době 

 vašeho plánovaného pobytu takový den nastane. Není možné za takový den požadovat slevu či náhradu výuky!

Ubytování a strava:  pokud máte zájem o pobyt bez ubytování nechte políčka zcela volná. Rádi na vyžádání zajistíme i hotel a jiné typy  

 ubytování. Vše je závislé na nabídce zahraniční školy. Pokud k zajištění budeme využívat veřejné online rezervační systémy,  

 budeme si za ubytování k výuce účtovat manipulační poplatek ve výši 1000 Kč + případné bankovní poplatky za

 převod platby či použitá platební karty. O ceně vás budeme informovat. 

Typ pokoje:  pokud cestujete 2 účastníci společně, můžeme zajistit ubytování ve dvoulůžkovém pokoji.  V opačném případě nabízíme  

 pokoj jednolůžkový, nebo některé školy nabízí ubytování za nižší cenu v pokoji dvoulůžkovém sdíleném s jiným   

 účastníkem kurzu.

Ubytování:  Pobyt je vždy neděle – sobota, sobota – sobota, neděle – neděle (podmínka jednotlivých zahraničních škol). Pokud máte 

 zájem přijet o den dříve, či prodloužit si pobyt o den déle, je možné za příplatek. V přihlášce uvedete do kolonky speciální požadavky.

 Pro klienty náročnější na služby máme v záloze rodiny označené “executive či superior”, což znamená ubytování

 na vyšší úrovni. Vlastní soc. zařízení: za příplatek je možné zajistit i pokoj s vlastní koupelnou.

 Vzdálenost rodiny od školy, věk rodiny, děti a jejich věk - není důvodem ke změně hostitelské rodiny.

 Ve větších městech je zcela běžné, že cesta do školy může trvat 30-60minut.

Speciální požadavky na ubytování:  starší manželský pár, rodina bez/s domácími zvířaty, s/bez dětí apod. Tyto požadavky nejsme schopni garantovat,

 ale pokusíme se je v zahraniční škole vyžádat. Wifi  - na vyžádání, někdy ubytovací zařízení vyžaduje platbu na místě.

Diety a alergie:  jsou pro nás a ubytovací zařízení důležité informace.  Pokud jste vegetarián, nebo máte bezlepkovou, popř. jinou dietu,  

 musíme informovat zahraničí, některé školy chtějí za stravu se speciálními požadavky příplatek. Alergie uvádějte na  

 léky, domácí zvířata, na potraviny či nějaký lék. To sdělte  na místě i ubytovateli. V každém případě musíte mít s sebou  

 potřebné tlumící léky.

Doprava:  vyberte vhodné spojení dle nabídky pracovníka naší agentury. Pokud si dopravu zajistíte sami, prosíme o informaci o čase

 a místě příjezdu a čase a místě odjezdu a to nejpozději 2 týdny před odjezdem. Nezapomeňte se držet přesných dat

 k nástupu  a konci ubytování, pokud se vámi zajištěná doprava bude lišit, budete požádáni o zajištění vlastního ubytování  

 na extra noc, nebo pokud budeme přede informováni, rádi vám zajistíme extra noc za příplatek v ubytovacím zařízení dle 

 vaší objednávky. Nekupujte si dopravu bez předchozího závazného potvrzení objednaného pobytu v zahraničí!

Cena dopravy:  cenu dopravy garantujeme jen v době zaslání nabídky. 

Letecká doprava:  využíváme služeb všech renomovaných dopravních společností. Ceny na těchto www jsou konečné (pokud není u ceny 

 uvedeno jinak, např. příplatek zavazadel). Cenu a lety si můžete ověřit zde, rezervaci také zdarma můžete provést:

 http://www.jazyky-albion.cz/studium-v-zahranici/on-line-letenky/on-line-rezervace-letenek.html 

Nízkonákladové lety:   zajistíme vám spoj všech nízkonákladových leteckých společností + k ceně připočítáme  transakční poplatek ve výši

 150 Kč/ za jednu cestu.

Autobus/ vlak:  cena autobusového spojení je již konečná. Za dopravu vlakovou (www.cd.cz/eshop/) vám budeme účtovat transakční 

 poplatek 50 Kč/za 1 cestu, mezinárodní jízdenka. Dopravu v rámci ČR vám dle našich možností (jen pokud lze zakoupit 

 online) zajistíme bez dalších poplatků.

Autobus National Express:   za autobusové spojení v rámci Velké Británie (http://www.nationalexpress.com/home.aspx) vám budeme účtovat  

 transakční poplatek 100 Kč/za 1 cestu. 

Pojištění UNIQA  a ČP:  4 odlišné nabídky. Rozsah služeb v ceně vám zašleme. Námi nabízené pojištění je vhodné pro pobyt za studiem do zahraničí

 a kryje i rizika služební cesty nemanuálního charakteru.

Storno – zrušení účasti na pobytu: viz. přesné podmínky dané pojišťovny, které vám rádi na vyžádání zašleme.


