Jazyky v zahraničí s.r.o.
Kouřimská 303,28401 Kutná Hora
tel: 327 513 005, 606 870 433, info@jazyky-v-zahranici.cz
Aktuální informace a nabídky: www.jazyky-v-zahranici.cz

RICHARD LANGUAGE COLLEGE
Bournemouth, Velká Británie
!!! PRO ROK 2019 JAZYKOVÁ ŠKOLA NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNÉ PŘIHLÁŠKY !!!
S jazykovou školou spolupracujeme od roku 1992, po celou dobu je naším spolehlivým partnerem s výhodným
poměrem ceny a kvality poskytovaných služeb.
Registrace v účastnickém portálu EU - PIC 949249761
http://www.rlc.co.uk

Rok založení jazykové školy:

1964

Silné stránky školy:

Výhodný poměr ceny a kvality poskytovaných služeb

Akreditace a kvalita:

British Council, EAQUALS

Velikost školy:

Střední

Prostředí:

Tradiční anglická budova v rezidenční čtvrti, studovna, počítače s
přístupem na internet, wiﬁ, vlastní jídelna, občerstvení

Kurzy a jejich úroveň:

• Kurz všeobecné angličtiny ( A1, A2, B1, B2, C1 )
• Kombinované kurzy angličtiny - skupinová a individuální výuka ( A0,
A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Kurz angličtiny s individuální výukou ( A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 )
• Maxima Professional - kurz obchodní a profesní angličtiny ( B1, B2, C1
)
• Integra - kurz angličtiny pro mládež 16 - 20 let ( A1, A2, B1, B2, C1 )
• CLAS - kurz angličtiny pro mládež 12 - 17 let ( A1, A2, B1, B2, C1 )

Vyučovací hodina:

45 minut - pro názornější porovnání cen uvádíme na webových
stránkách počty hodin v hodinách 60 minut

Vstupní test:

Ve škole v den zahájení kurzu, v případě kurzů s individuální výukou
Needs Analysis a předběžný test

Velikost skupin:

Maximum 12 účastníků

Věkové složení účastníků:

Kurzy pro dospělé – od 16 let
Integra 16 – 20 let

E-learning:

Ne

Aktivity ve volném čase:

Kurzy pro dospělé – zdarma volitelné aktivity ve škole a orientační
prohlídka města při příjezdu, ostatní aktivity a výlety za příplatek
Kurz Integra pro mládež – volitelný program aktivit ve volném čase za
příplatek
Kurz CLAS pro mládež 12 - 17 let - program aktivit ve volném čase je
součástí kurzu

Data ubytování:

Od soboty předcházející zahájení kurzu do soboty následující po
ukončení kurzu

NABÍDKA KURZŮ:
Kurz všeobecné angličtiny
Kurz všeobecné angličtiny vytváří solidní základy znalosti anglického jazyka. Zahrnuje studium gramatických
struktur a rozvoj slovní zásoby. S pomocí učebnice a rozmanitých doplňkových materiálů procvičuje dovednosti
ústního a písemného projevu a porozumění čtenému a slyšenému textu.
Zvláštní nabídka Europe
Ceny zvláštní nabídky Europe zahrnují zápisné a studijní materiály. Ceny v CZK jsou informativní - přepočteny
kurzem 1 GBP - 29 Kč
6týdenní kurz od 2.1., 8.1., 5.2., 12.2., 19.2., 26.2., 5.3., 12.3., 16.4., 23.4., 30.4.,
7.5.2018

1210 GBP
/ 35 090 CZK

6týdenní kurz od 2.1., 8.1., 5.2., 12.2., 19.2., 26.2., 5.3., 12.3., 16.4., 23.4., 30.4.,
7.5.2018

1570 GBP
/ 45 530 CZK

12týdenní kurz od 2.1., 8.1., 5.2., 19.2., 26.2., 5.3., 12.3., 9.4.2018

2050 GBP
/ 59 450 CZK

15týdenní kurz od 2.1., 8.1., 5.2., 19.2., 26.2., 5.3., 12.3., 9.4.2018

2530 GBP
/ 73 370 CZK

Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

15 hodin týdně

210 GBP

420 GBP

600 GBP

760 GBP

21 hodin týdně

295 GBP

590 GBP

855 GBP

1 100 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kombinované kurzy angličtiny - skupinová a individuální výuka
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

B30 - týdně 15 hodin obchodní a profesní angličtiny ve skupině + 750 GBP 1 500 GBP 2 250 GBP 3 000 GBP
7,5 hodin s individuální výukou
C30 - týdně 15 hodin ve skupině + 7,5 hodin s individuální
výukou

610 GBP 1 220 GBP 1 830 GBP 2 440 GBP

A28 - týdně 15 hodin s individuální výukou + 6 hodin ve skupině

950 GBP 1 900 GBP 2 850 GBP 3 800 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí
Kurz angličtiny s individuální výukou
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

15 hodin týdně

800 GBP

1 600 GBP

2 400 GBP

3 200 GBP

22,5 hodin týdně

1 200 GBP

2 400 GBP

3 600 GBP

4 800 GBP

30 hodin týdně

1 600 GBP

3 200 GBP

4 800 GBP

6 400 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí
Maxima Professional - kurz obchodní a profesní angličtiny
Cena kurzu

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

21 hodin týdně

550 GBP

1 100 GBP

1 650 GBP

2 200 GBP

Termíny kurzu: Každé pondělí
Integra - kurz angličtiny pro mládež 16 - 20 let
Volitelný program činností ve volném čase:
2týdenní program: 1 půldenní výlet, 1 celodenní výlet, 2týdenní jízdenka na městskou dopravu, 2 odpolední
nebo večerní programy týdně
3/4/5týdenní program: 2 půldenní výlety, 2 celodenní výlety, 3/4/5týdenní jízdenka na městskou dopravu, 2
odpolední nebo večerní programy týdně
6+týdenní program: 3 půldenní výlety, 3 celodenní výlety, 6+týdenní jízdenka na městskou dopravu, 2
odpolední nebo večerní programy týdně
Informace a program kurzu v anglickém jazyce
Cena kurzu

2 týdny

3 týdny

4 týdny

21 hodin týdně, včetně programu aktivit ve volném čase

675 GBP

1 030 GBP

1 335 GBP

24 hodin týdně, včetně programu aktivit ve volném čase

595 GBP

1 060 GBP

1 375 GBP

21 hodin týdně, bez programu aktivit ve volném čase

550 GBP

825 GBP

1 100 GBP

24 hodin týdně, bez programu aktivit ve volném čase

570 GBP

855 GBP

1 140 GBP

Termíny kurzu: Kurz probíhá v období 17.6. - 23.8.2019 - kurz je možno zahájit každé pondělí v tomto období
CLAS - kurz angličtiny pro mládež 12 - 17 let
Kurzy CLAS jsou vhodným programem pro děti a mladé lidi od 12 do 17 let, kteří si přejí využít prázdnin pro
zdokonalení svých jazykových schopností a současně se zapojit do rozmanitých činností ve skupině mladých lidí
z celé Evropy i dalších zemí. Své jazykové znalosti mohou využívat a upevňovat při odpoledním programu a v
hostitelské rodině.
Kurz CLAS - vzorový program aktivit ve volném čase - v anglickém jazyce
Studenty mladší 16 let škola přijímá maximálně na 3týdenní kurzy.
Cena kurzu CLAS zahrnuje výuku 15 hodin týdně, studijní materiály, osvědčení o absolvování kurzu, odpolední
program pod vedením učitelů a dalších pracovníků školy, *celodenní výlety v sobotu (např. Londýn, Oxford) – 1
celodenní výlet v průběhu 2týdenního kurzu, 2 celodenní výlety v průběhu 3/4týdenního kurzu, ubytování v
hostitelské rodině v 1/2lůžkovém pokoji, plnou penzi - studené balíčky na oběd, praní a žehlení
prádla, autobusovou jízdenku na místní dopravu
Pro účastníky mladší 15 let je povinné osobní přijetí na letišti, doprava z letiště do hostitelské rodiny a zpět na
letiště a zpět - cena 140 - 200 GBP za 1 cestu, cena závisí na letišti příletu a odletu a poskytovateli dopravy. Pro
studenty mladší 16 let tuto službu doporučujeme. Za příplatek 30 GBP řidič pomůže studentovi s odbavením při
odletu.

Cena kurzu

2 týdny

týdně 15 hodin, 5 odpoledních aktivit, 1 celodenní výletu o víkendu*

730 GBP 1 050 GBP 1 375 GBP

Termíny kurzu: Kurz probíhá v období v období 17.6. - 23.8.2019

3 týdny

4 týdny

UBYTOVÁNÍ:
Hostitelská rodina - ceny v GBP týdně
2lůžkový pokoj, polopenze ve všední dny, plná penze o víkendu

140 GBP

* od 15.06.2019 do 24.08.2019 je cena ubytování 160 GBP

Executive - 1lůžkový pokoj, vlastní příslušenství, polopenze ve všední dny, plná penze o víkendu

260 GBP

* od 15.06.2019 do 24.08.2018 je cena ubytování 275 GBP

1lůžkový pokoj, polopenze ve všední dny, plná penze o víkendu

150 GBP

* od 15.06.2019 do 24.08.2019 je cena ubytování 170 GBP

CLAS - 1lůžkový pokoj, plná penze

180 GBP

CLAS - 2lůžkový pokoj, plná penze

170 GBP

Zápisné

75 GBP

Studijní materiály a učebnice

55 GBP

Poplatek za zajištění ubytování

Není požadován

Státní svátky a prázdniny školy: 1.1. - 4.1., 19.4., 22.4., 6.5., 27.5., 26.8., 23.12. - 31.12.2019 - škola je uzavřena a výuka
není nahrazena

INFORMACE O DOPRAVĚ:
Letecká doprava
Časově nejvýhodnější je letecká doprava Heathrow, kam směřují lety s British Airways, a odkud jezdí přímé
autobusy do Bournemouth. Cena letenek je zpravidla od 4000 Kč za obousměrnou letenku včetně zavazadel k
odbavení. Cena závisí na termínu cesty a zakoupení letenky.
Letenky z Ostravy, Brna, Pardubic směřují na Londýn Stansted, což je z hlediska návazné dopravy ve Velké
Británii méně výhodné.
Autobusová doprava Praha - Londýn a zpět
Autobusové jízdenky zajišťujeme u společnosti Regiojet. Cesta Praha - Londýn trvá přibližně 20 hodin. Cena
obousměrné jízdenky z Prahy je od 2500 Kč, pro mládež do 26 let sleva 10%, pro držitele karty ISIC sleva 15%.
Jízdenka z Brna je o 300 Kč dražší. Autobusy z Prahy do Londýna bývají často zpožděné, při zakoupení
návazných jízdenek předem doporučujeme počítat s časovou rezervou.
Autobusová doprava Londýn - Bournemouth a zpět
Jízdní řády Londýn - Bournemouth naleznete na www.nationalexpress.com. Jízdenky zajistíme na požádání.
Z autobusového nádraží Victoria / z letiště Heathrow / Gatwick do Bournemouth můžete cestovat přímým
autobusem, cesta trvá 3 / 2.20 / 3,30 hod, autobusy jezdí každou hodinu / každou hodinu / každé 3 hodiny. Z
letiště Stansted a Luton do Bournemouth existuje autobusové spojení s přestupem na letišti Heathrow nebo
autobusovém nádraží Victoria v centru Londýna, cesta trvá 4 až 5 hodin, autobusy jezdí každou hodinu. Jízdenky
se kupují najednou pro obě cesty na všechny spoje v pokladně na autobusovém nádraží nebo předem na
internetu na uvedených webových stránkách.
Přibližná cena obousměrných jízdenek od :
London Victoria - Bournemouth 11 GBP
London Heathrow - Bournemouth 32 GBP
London Gatwick – Bournemouth 40 GBP
London Stansted – Bournemouth 40 GBP

London Luton – Bournemouth 40 GBP
Ceny jsou platné za předpokladu, že všechny jízdenky jsou koupeny najednou.
Osobní přijetí na letišti
Osobní přijetí na letišti Heathrow, doprava autem do místa ubytování a zpět.na letiště - 140 GBP při příletu, 150
GBP při odletu.
Pro účastníky mladší 15 let je povinné osobní přijetí na letišti, doprava z letiště do hostitelské rodiny a zpět na
letiště a zpět - cena 140 - 200 GBP za 1 cestu, cena závisí na letišti příletu a odletu a poskytovateli dopravy. Pro
studenty mladší 16 let tuto službu doporučujeme. Za příplatek 30 GBP řidič pomůže studentovi s odbavením při
odletu.
Doprava z autobusového nádraží v Bournemouth do místa ubytování
Z autobusového nádraží v Bournemouth do místa ubytování doporučujeme použít taxi. Cena je dle vzdálenosti v
rozmezí 8 až 20 GBP.
Doprava v Bournemouth
Přibližně třetina ubytování je v pěší vzdálenosti od školy, ostatní na přímé lince městské autobusové dopravy tzv. Yellow Buses. Cena jednotlivé jízdenky je 1,10 až 1,90 GBP, jednodenní jízdenky 3,70 GBP, 7denní jízdenky
15 GBP, 30denní jízdenky 52 GBP. V autobusech je možno koupit jednotlivé a jednodenní jízdenky, v jazykové
škole je možno koupit čipové týdenní jízdenky. Informace o městské dopravě v Bournemouth naleznete
na http://www.bybus.co.uk/.

Jazyky v zahraničí s.r.o. je oprávněna informovat klienty z České Republiky, po všech stránkách zajistit studium v této škole a
přijímat úhrady za výuku a ubytování. Za tyto služby neúčtuje žádné příplatky, ceny odpovídají cenám jazykové školy a jsou
uplatněny veškeré slevy aktuálně nabízené jazykovou školou.
Výpočet ceny v CZK: Cena GBP x kurz ČNB platný v den vystavení faktury. Zaplacení se předpokládá 6 týdnů před zahájením
kurzu dle faktury s týdenní splatností. Jiný termín fakturace a forma úhrady (v GBP, EUR) mohou být dohodnuty.
Na přání účastníka kurzu zajistíme také leteckou, železniční nebo autobusovou dopravu na kurz v zahraničí a zpět. Za zajištění
letenek připočítáváme 400 Kč, u nízkonákladových letenek kupovaných na internetu 600 Kč. Za zajištění autobusových a vlakových
jízdenek v zahraničí připočítáváme 200 Kč. Autobusové jízdenky Regiojet zajišťujeme bez příplatku.

Jazyky v zahraničí s.r.o.
Kouřimská 303,28401 Kutná Hora
tel: 327 513 005, 606 870 433, info@jazyky-v-zahranici.cz
Aktuální informace a nabídky: www.jazyky-v-zahranici.cz

