
Nevyu!uje se:  2.1., 20.2., 7.4., 22.5., 3.7., 7.8., 
4.9., 9.10., 10.11., 25.12. a 26.12.2023.
V"uka probíhá: General: 9.00 - 10.30; 11.00 - 
12.30 hod.; ve vysoké sezón! v"uka probíhá i od-
poledne 14.15 - 15.45; 16.00 - 17.30 hod. a pravi-
deln! se st#ídá. Semi Intensive: 9.00 - 10.30; 11.00 
- 12.30 hod.; 2 dny také 13.30 - 15.00 hod. Intensi-
ve: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30; dále Po - $t 13.30 
- 15.00 hod.; Út a $t navíc 15.00 - 15.45 hod.
Za!átky: Ka%dé pond!lí, je-li v pond!lí svátek,
za&íná se v úter".
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'koly EC (d#íve LSC) nabízejí kurzy angli&tiny v 
Kanad! od r. 1968, (koly EC Canada  jsou &leny 
kanadsk"ch asociací CAPLS a Languages Cana-
da. EC má skv!le vybavené (koly v Torontu, Mon-
trealu a Vancouveru. V(echny t#i (koly byly b!-
hem roku 2011 kompletn! renovovány. 
Ve v(ech (kolách EC je WiFi zdarma a ka%dá (ko-
la má mnoho po&íta&) s internetem.
'kola p#ijímá studenty od 16 let, studenti mlad(í 18 
let musí volit ubytování v hostitelské rodin! a musí 
mít odvoz z leti(t! a zp!t zaji(t!n" (kolou. Pro vstup 
do Kanady musí mít notá#sky ov!#en" souhlas ro-
di&)/zákonn"ch zástupc) s touto cestou a kopii a 
p#eklad rodného listu.
'kola�&$�.POUSFBM vyu&uje kurzy angli&tiny a fran-
couz(tiny v budov! nákupního centra na nejru(n!j-
(í ulici St. Catherine, blízko metra. O patro ní% je 
bohatá nabídka rychlého ob&erstvení a v p#ízemí je 
nákupní st#edisko. Kvalitní rezidence je v docház-
kové vzdálenosti od (koly. Internet a WiFi jsou zde 
zdarma. 7�SPDF������W�&$�.POUSFBM�TUVEPWBMB��
GSBODPV[ÝUJOV�-VDLB�7POESÈčLPWÈ�
.POUSFBM je dvojjazy&né m!sto - polovina obyva-
tel pou%ívá angli&tinu, druhá polovina zase fran-
couz(tinu, prakticky v(ichni ale ovládají oba jazyky!  
Montreal má 3,6 milionu obyvatel, jeho centrum 
le%í na ostrov! na #ece sv. Vav#ince. 

ÀLPMB��&$�.POUSFBM

Budova (koly v Montrealu a studenti p#i v"uce

Montreal

(FOFSBM 20 45 minut 1 t"den + 18, obvykle 15 3 - 9

4FNJ�*OUFOTJWF 24 45 minut 1 t"den + 18, obvykle 15 3 - 9

*OUFOTJWF 30 45 minut 1 t"den + 18, obvykle 15 3 - 9

,VS[�UâEOZ � � � � 8 �� EBMÝÓ�UâEFO

(FOFSBM ������ 15 980 ������ 31 170 41 560 ������ 4 970

4FNJ�*OUFOTJWF ������ 17 500 ������ 33 940 45 260 ������ 5 450

*OUFOTJWF ������ 19 220 ������ 37 490 49 980 ������ 6 040

(FOFSBM má 20 lekcí obecné angli&tiny t"dn! ve skupin! nejvíce 18 student).

4FNJ�*OUFOTJWF má 24 lekcí obecné angli&tiny t"dn! ve skupin! nejvíce 18 student).

*OUFOTJWF má 30 lekcí t"dn! ve skupin! nejvíce 18 student), odpolední lekce jsou zam!#ené 
na konverzaci, v"slovnost, English for Travel, p#ípravu na TOEFL nebo IELTS.

K vycestování do Kanady na dobu krat(í 6 m!síc) není t#eba vízum, je nutná registrace eTA (7 CAD).

Cena v K& zahrnuje v"uku, p#ipojení k internetu ve (kole, v"ukov" online program, záv!re&n" certifikát a poji(t!ní proti úpadku. 

---
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Po&et lekcí 
t"dn!

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v t"dnech Po&et student) ve t#íd! Jaz. úrove* 1õ&)-&%�,63;ù�
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1.  Registra&ní poplatek ú&tovan" (kolou stojí 1 590 K&, ubytovací poplatek stojí 1 990 K&.
2. U&ební materiály stojí 220 K& t"dn!, nejvíce 1 820 K&.
3.  Sezónní p#íplatek ke v(em kurz)m od 12.6. do 8.9.2023, krat(ím jak 12 t"dn), je 380 K& t"dn!.
4.  P#íplatek za speciální dietu v rodin! je 810 K& t"dn!. 
5. P#íplatek za ubytování v rodin! pro mlad(í 18 let je 450 K& t"dn!.
6.  Pro kurz krat(í 6 m!síc) není t#eba vízum, je nutná registrace eTA (7 CAD). Studijní povolení, v&etn! 

poplatku za zpracování biometrick"ch údaj), stojí 4 610 K&. Rádi Vám poradíme, jak je získat.

Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Montreal - Praha za nejni%(í dostupnou cenu.
0EWP[�PSHBOJ[PWBOâ�ÝLPMPV z leti(t! v Montrealu do ubytování stojí 2 160 K&, odvoz zp!t je za
stejnou cenu. Odvozy pro studenty mlad(í 18 let jsou povinné! B!%né taxi stojí 40 - 50 CAD.
1õ¶1-"5,:�
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DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD DFOB�UâEOď OPD�OBWÓD

���3PEJOB�4UBOEBSE, do 60 minut MHD od (koly, sdílená koupelna, praní 1x t"dn! zdarma

jednol)%kov" pokoj, bez stravy 4 140   720 4 770   810

jednol)%kov" pokoj, polopenze 5 220   900 5 760   990

jednol)%kov" pokoj, plná penze 5 760   990 6 390 1 080

���3PEJOB�$PNGPSU, do 60 minut MHD od (koly, vlastní koupelna, praní 1x t"dn! zdarma

jednol)%kov" pokoj, polopenze 6 930 1 170 7 560 1 260

jednol)%kov" pokoj, plná penze 7 650 1 260 8 190 1 350

���3F[JEFODF�-B�.BSR�BV�����4IBSFE�"QBSUNFOU od 18 let, cca 20 minut ch)ze od (koly, sdílená koupelna 
a kuchyn!, WiFi zdarma, povle&ení a ru&níky poskytnuty, praní cca 5 CAD, fitness centrum, depozit 250 CAD

jednol)%kov" pokoj, bez stravy 7 990 1 350 8 820 1 440

4F[ØOB�"������������������B����������������������TF[ØOB�#�������������������

'koly EC po#ádají pro své studenty ve v(ední dny 
workshopy zdarma (v"slovnost, konverzace, psaní), 
kulturní a sportovní akce (nap#. plavbu na &lunu, 
rafting, p!(í v"let spojen" s piknikem, karaoke), 
náv(t!vy sportovních utkání a muzeí, ve&írky, 
prohlídky m!st, promítání film) apod. Hradíte 
dopravu, p#ípadné vstupné. Jednodenní v"lety stojí 
40 - 150 CAD, n!kolikadenní v"lety stojí 145 - 350 
CAD. Z Montrealu se jezdí do Quebec City, Ottawy, 
Toronta a na Niagaru.

1. 'pan!l(tina .............................................. 31%
2. Portugal(tina .............................................. 22%
3. Korej(tina ................................................... 9%
4. Japon(tina .................................................. 9%
èFÝUÓ�TUVEFOUJ ...............................................� ��
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P!íjmení  Jméno    Titul Pohlaví

Datum narození Místo narození Národnost St. p!íslu"nost

Po"tovní adresa v#etn$ PS%

Mobil                                                                  E-mail

Jméno, adresa a tel. nejbli&"ího p!íbuzného

Jste ku!ák?             ano             ne Dr&íte dietu?            ano            ne Jestli&e ano, jakou

Trpíte alergií?   ano   ne Jestli&e ano, jakou

Va"e znalost cizího jazyka (stupnice 1 - 10)

Stál' zákazník   ano   ne Jestli&e ano, uve(te "kolu a rok

Dokumenty ke kurzu po"lete na tento e-mail nebo na tuto adresu

Souhlasím s poskytnutím svého telefonního #ísla a emailové adresy "kole                      ano                   ne  

Po&adujete zdravotní a cestovní poji"t$ní UNIQA - cena 42 K# za den              ano            ne
Po&adujete poji"t$ní na storno - cena 85 K# za den (poji"t$ní UNIQA v cen$) - krytí do 64 000 K#              ano            ne
Po&adujete poj. na storno, poj. karantény - cena 111 K# za den (poji"t$ní UNIQA v cen$) - krytí do 64 000 K#            ano            ne
Po&adujete poji"t$ní na storno - cena 127 K# za den (poji"t$ní UNIQA v cen$) - krytí do 130 000 K#             ano            ne
Po&adujete poj. na storno, poj. karantény - cena 153 K# za den (poji"t$ní UNIQA v cen$) - krytí do 130 000 K#         ano            ne

Název "koly                                                                                               M$sto                                    Zem$

Název kurzu                                                                                              Po#et lekcí t'dn$                    Jazyk

Za#átek (obvykle pond$lí)                     Konec (obvykle pátek)                                  Po#et t'dn)

Typ ubytování Typ pokoje Typ stravování

Za#átek Konec Po#et t'dn)

(noci navíc, d!ív$j"í p!íjezd, pozd$j"í odjezd, víza, vlastní koupelna aj.)

Zajist$te mi dopravu           ano                ne         Jestli&e ano, tak                  autobusovou          leteckou

Dopravu si zajistím sám                   ano                 ne

Datum odjezdu na kurz Datum odjezdu z kurzu

Místo odletu nebo odjezdu

Po&aduji odvoz: P!i p!íjezdu            ano    ne    P!i odjezdu             ano   ne

Druh návazné dopravy                    autobus           odvoz organizovan' "kolou             jin' (uve(te)

Jméno/název plátce

Adresa v#etn$ PS%

Telefon e-mail  

I% DI%

Fakturu za"lete na e-mail   ú#astníka kurzu   plátce       jin' e-mail (napi"t$ jej ní&e)

Jin' email

Kde jste se o nás dozv$d$li?   veletrh   tisk         rozhlas          internet          od znám'ch          jiné:

Cestovní agentura INTACT - studium v zahrani#í, s.r.o. nakládá s informacemi, které se t'kají jejích zákazník) a které p!edstavují tzv. osobní údaje, ve smyslu Na!ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).

P!ihlá"ka ode"lete, prosím, na e-mail: objednavky@intact.cz
     info@intact.cz

OSOBNÍ ÚDAJE (P!íjmení a jméno vypl#te podle údaj$ v cestovním dokladu)

POJI%T&NÍ UNIQA

ÚDAJE O KURZU

UBYTOVÁNÍ

SLU'BY ZA P(ÍPLATKY A ZVLÁ%TNÍ PO'ADAVKY

DOPRAVA

PLATBA (vypl#ujte, jestli)e plátce kurzu není toto)n* s ú+astníkem)



P!íjmení a jméno. Vypl*te p!íjmení a jméno p!esn$ podle údaj) v cestovním dokladu, na kter' vycestujete (pas, ob#ansk' pr)kaz).
Po"tovní adresa. Uve(te Va"i po"tovní adresu k zasílání korespondence, na které se zdr&ujete.
Jméno, adresa a telefon nejbli)"ího p!íbuzného. Po&adujeme pro p!ípad, &e by bylo nutné informovat Va"i rodinu o ne#ekan'ch problémech (nap!íklad 
zdravotních) b$hem Va"eho pobytu v zahrani#í.
Dr)íte dietu (Jakou?). Krom$ zdravotní diety uve(te nap!. jste-li vegetarián, nejíte-li ur#ité potraviny apod.; tyto údaje jsou d)le&ité pro v'b$r hostitelské 
rodiny. V$t"ina "kol poskytuje dietu za p!íplatek.
Va"e znalost cizího jazyka. Ohodno+te svoje znalosti známkou od 1 do 10, p!i#em& 1 je praktická neznalost jazyka, známka 10 vyjad!uje znalost blí&ící 
se rodilému mluv#ímu (viz Jazyková úrove* student) - www.intact.cz).
Stál* zákazník. Za"krtn$te ANO, pokud jste se zú#astnili Vy, nebo n$kdo z Va"í rodiny s INTACTem jazykového kurzu a zaslali nám jeho hodnocení, p!ipi"te 
název "koly a rok, kdy jste kurz absolvovali. Stál' zákazník má nárok na slevu 2 % z ceny kurzovného.
Dokumenty ke kurzu zasíláme na e-mail klienta pokud je plnolet', pokud je mlad"í 18 let, dokumentace se zasílá na e-mail rodi#) #i zákonn'ch zástupc). 
Po"tou je dokumentace zasílána pouze v p!ípad$ nutnosti doru#ení originálních dokument) ze "kol # i víz nebo na vy&ádání. Dokumentace je zasílána 
nejpozd$ji v t'dnu p!ed odjezdem na jazykov' kurz.

Poji"t,ní UNIQA není zahrnuto v cen$ kurzu, stojí 42 K# na den, za"krtn$te ANO nebo NE.
Pojistka poji"+ovny UNIQA je komplexní zdravotní a cestovní poji"t$ní s velmi vysok'm krytím.
Zahrnuje nap!íklad: poji"t$ní lé#ebn'ch v'loh a asisten#ních slu&eb do 7 000 000 K#, poji"t$ní smrti následkem úrazu do 300 000 K#, poji"t$ní trval'ch 
následk) úrazu do 600 000 K#, poji"t$ní odpov$dnosti za "kodu na zdraví a v$ci t!etí osoby do 5 000 000 K#, poji"t$ní zavazadel do 15 000 K#. 
Po)aduji poji"t,ní na storno. Poji"t$ní storna není zahrnuto v cen$ kurzu, je mo&né ho objednat za p!íplatek 85 nebo 127 K# na den. V cen$ tohoto 
poji"t$ní je i zdravotní a cestovní poji"t$ní UNIQA. Nelze jej zajistit samostatn, bez zdravotního a cestovního poji"t,ní UNIQA. Poji"+ovna poskytne 
poji"t$nému pln$ní do v'"e 80 % vznikl'ch náklad) spojen'ch se zru"ením ú#asti na zájezdu, maximáln$ do v'"e 64 000 K# za 85 K# na 1 den pobytu 
nebo maximáln$ do v'"e pln$ní 130 000 K# za 127 K# na 1 den pobytu.
Storno musí b't prokazateln$ zasláno e-mailem nebo doporu#en'm dopisem nejpozd$ji 24 hodin ode dne, kdy nastala neschopnost cestování.
Storno lze p!iznat z d$vodu smrti poji"t$ného, jeho man&ela/man&elky, druha/dru&ky, dít$te nebo rodi#) nebo akutního onemocn$ní jmenovan'ch osob, 
z d)vodu vloupání do bytu poji"t$ného nebo z d)vodu &ivelné události v jeho byt$, v d)sledku po&áru nebo povodn$.
Storno nelze p!iznat z d)vodu zhor"ení nemoci, se kterou se poji"t$n' lé#il p!ed uzav!ením pojistky, z pracovních d)vod) nebo po nástupu klienta na kurz.

Za+átek a Konec kurzu je uveden v popisu ka&dého kurzu. Kurzy obvykle za#ínají v pond$lí a kon#í v pátek.

Typ ubytování: rodina (Standard nebo Executive), apartmán apod., viz popis ubytování. U Montrealu uve(te, zda anglicky nebo francouzsky mluvící rodina. 
Chcete-li kurz bez ubytování, rádi Vám vyhovíme.
Typ pokoje: jednol)&kov', dvoul)&kov', vícel)&kov', viz popis ubytování.
Typ stravování: uve(te, zda chcete pobyt se snídaní, polopenzí, plnou penzí nebo se budete stravovat sami - viz popis ubytování.
Za+átek ubytování je datum p!íjezdu do rodiny, koleje, hotelu, hostelu nebo ubytovny. Ubytování obvykle za#íná v ned$li nebo v sobotu p!ed za#átkem kurzu, viz kolonka 
“Ubytování” v popisu ka&dého kurzu. Za d!ív$j"í p!íjezd se platí noc navíc. Pokud p!ijedete do dané zem$ d!íve, uve(te v rubrice Zvlá"tní po&adavky “D!ív$j"í p!íjezd”.
Konec ubytování je datum odjezdu z rodiny, koleje, hotelu, hostelu nebo ubytovny. Ubytování obvykle kon#í v sobotu nebo v ned$li po ukon#ení kurzu, za pozd$j"í 
odjezd se platí noc navíc, viz kolonka Ubytování v popisu ka&dého kurzu. Pokud z)stanete v dané zemi déle, uve(te v rubrice Zvlá"tní po&adavky “Pozd$j"í odjezd”.

Uve-te, prosím, jestli)e chcete p!iobjednat n,jakou nabízenou slu)bu, která není zahrnuta do ceny kurzu. Nap!.:
- Noci navíc, d!ív,j"í p!íjezd, pozd,j"í odjezd (jestli)e chcete v dané zemi z$stat déle ne) 1 den po ukon+ení kurzu) apod.
- Vlastní koupelna, ubytování typu Executive, WiFi v rodin, - podle nabídky.
- Víza. USA a Kanada (studentské vízum), Austrálie, Rusko, Nov' Zéland (pro pobyty nad 90 dní), Kuba, %ína.
- Cestovní registrace. Nov' Zéland (NZeTA), Kanada (eTA), USA (ESTA).
- Program pro voln* +as - v'lety, potáp$ní atd. dle nabídky "koly.
- Typ rodiny - bezd$tná, bez domácích zví!at, s mal'mi d$tmi apod.
 Spln$ní po&adavk) ohledn$ rodiny nem)&eme zaru#it, ale pokusíme se je splnit.

Plátce. Údaje vypl*ujte, jestli&e plátce kurzu není toto&n' s ú#astníkem.
Fakturu za"lete na e-mail. Zatrhn$te po&adovanou variantu, pokud zvolíte “jinou adresu”, vypi"te ji do p!íslu"né kolonky.

Uvádíme vysv,tlivky
pouze k n,kter*m kolonkámVysv,tlivky k vypl#ování p!ihlá"ky

Zajist,te mi dopravu, za"krtn$te autobusovou nebo leteckou.
Dopravu si zajistím sám. Pokud si letenku nebo jízdenku zaji"+ujete sami, prosíme o v'pis rezervace letenky nebo jízdenky z kancelá!e, kde jste si dopravu 
rezervovali. Letenku ani jízdenku si ale nekupujte, dokud nebudeme mít potvrzeno, &e Vás "kola ke kurzu p!ijme! Bez v'pisu nem)&eme zajistit p!ípadn' 
odvoz z leti"t$ nebo nádra&í do ubytování a nem)&eme zaru#it, &e hostitelská rodina bude v dob$ Va"eho p!íjezdu doma.
Datum odjezdu z kurzu je obvykle sobota nebo ned$le po ukon#ení kurzu. Pokud chcete v dané zemi z)stat po ukon#ení kurzu a cestovat, uve(te do 
zvlá"tních po&adavk) Pozd,j"í odjezd. Upozor*ujeme, &e del"í ubytování m)&eme zajistit pouze u n$kter'ch "kol nejdéle v"ak t'den po ukon#ení kurzu.
Místo odletu nebo odjezdu na kurz je obvykle #eské m$sto, odkud nastoupíte cestu na kurz. Autobusové jízdenky do Velké Británie doká&eme zajistit
z Brna, Prahy nebo Plzn$, letenky z Prahy, Brna, p!ípadn$ z Vídn$, Mnichova nebo Frankfurtu.
Po)aduji návaznou dopravu  - p!i p!íjezdu do místa kurzu. Za"krtn$te, prosím, ANO nebo NE dle nabídky v rubrice Doprava.
   - p!i odjezdu na leti"t$ nebo nádra&í. Za"krtn$te, prosím, ANO nebo NE dle nabídky v rubrice Doprava.
Druh návazné dopravy - za"krtn$te variantu, která Vám nejvíce vyhovuje, viz rubrika Doprava.

OSOBNÍ ÚDAJE

POJI%T&NÍ UNIQA

ÚDAJE O KURZU

UBYTOVÁNÍ

SLU'BY ZA P(ÍPLATKY A ZVLÁ%TNÍ PO'ADAVKY

DOPRAVA

PLATBA



I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smluvní vztah mezi INTACT - studium v zahrani!í, s.r.o. 
a zákazníkem p"i sjednávání a !erpání slu#eb se "ídí 
smlouvou o zájezdu, v p"ípadech neobsa#en$ch ve smlou-
v% o zájezdu se "ídí ust. § 2521 a násl. zákona 89/2012.

II. Ú!ASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
Ú!astníky smluvního vztahu p"i poskytování slu#eb na 
zájezdech INTACTu jsou:
1. Cestovní agentura INTACT - studium v zahrani!í, s.r.o., 
zastupující  po"adatele Languages Plus Taalreizen B.V. 
Duivendrecht, Joop Geesinkweg 901 - 999, 1114 AB 
Amsterdam, Nizozemí, dále INTACT.
2. Zákazníci, kter$mi mohou b$t v&echny fyzické osoby 
star&í 18 let a právnické osoby, je# mají zp'sobilost 
k právním úkon'm, dále Zákazník.

III. Ú!ASTNÍCI ZÁJEZDU
Ú!astníky zájezdu mohou b$t v&echny fyzické osoby od 
4 let, osoby ve v%ku 4 - 18 let jen se souhlasem jejich 
zákonného zástupce.

IV. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi INTACTem a Zákazníkem vzniká 
podepsáním smlouvy o zájezdu, její# nedílnou sou!ástí 
jsou tyto V&eobecné podmínky nebo uhrazením faktury. 
Smlouva a faktura bude Zákazníkovi zaslána a# po 
potvrzení ú!asti ú!astníka na zájezdu zahrani!ní &kolou.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Smluvní ceny zájezd' jsou uvedeny na  www.intact.cz. 
2. INTACT si vyhrazuje právo m%nit ceny zájezd', jestli#e 
n%která m%na podle kurzu (NB v den vyhotovení cenové 
kalkulace vybo!í z kurzového rozp%tí, které je uvedeno 
na www.intact.cz, nebo jestli#e p"ed dnem fakturace 
&kola zm%ní ceny.
3. Zákazník je povinen uhradit fakturovanou !ástku do 
doby splatnosti.
4. (ástku lze uhradit bankovním p"evodem, slo#ením 
!ástky v hotovosti v kterékoliv pobo!ce banky Moneta 
Money Bank p"ímo na ú!et INTACTu, nebo hotov%. P"i 
úhrad% ze zahrani!ního ú!tu je Zákazník povinen zadat 
platbu tak, aby na ú!et INTACTu p"i&la celá fakturovaná 
!ástka (platba v CZK a poplatky typu OUR).
5. INTACT si ú!tuje nevratnou od!itatelnou zálohu na 
objednání zájezdu ve v$&i 5 000 K! (u vybran$ch 
&kol 10 000 K!). Po úhrad% zálohy za!ne INTACT 
zájezd vy"izovat. Záloha bude vrácena pouze v p"í-
pad% nep"ijetí ú!astníka &kolou nebo uzav"ení &koly.
6. V dob% 1 m%síc a# 2 t$dny p"ed nástupem na zájezd 
INTACT ú!tuje tuto zálohu ve v$&i 10 000 - 15 000 K!.
7. P"i obdr#ení p"ihlá&ky v dob% krat&í ne# 2 t$dny p"ed 
plánovan$m odjezdem je záloha na objednání ve v$&i 
100 % celkové p"edpokládané ceny zájezdu.
8. INTACT má právo fakturovat zálohu na letenky nebo  
jízdenky, jejich# cenu Zákazníkovi vyú!tuje po zakoupení 
letenky nebo jízdenky. 

VI. V"EOBECNÁ USTANOVENÍ
Ú!astník zájezdu, kter$ b%hem cesty nebo pobytu poru&í 
zákonné p"edpisy nav&tíveného státu, nebo nerespektuje 
nápl) a pravidla zájezdu, m'#e b$t vylou!en bez nároku 
na náhradu nevy!erpan$ch slu#eb podle specifick$ch 
podmínek dané zem% nebo &koly.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
- ZÁKAZNÍK:
1. K práv'm Zákazníka pat"í zejména:
a) vy#adovat poskytnutí slu#eb zahrnut$ch do zájezdu 
a jeho ceny,
b) b$t seznámen se v&emi p"ípadn$mi zm%nami v zájezdu, 
rozsahu slu#eb a ceny,
c) právo b$t poji&t%n a b$t informován o rozsahu poji&t%ní,
d) kdykoliv p"ed zapo!etím zájezdu od smlouvy odstou-
pit za spln%ní stornovacích podmínek,
e) právo na reklamaci p"ípadn$ch vad slu#eb, viz bod IX,
f) právo vy#adovat od INTACTu pot"ebné informace 
o okolnostech a nále#itostech slu#eb.
2. K základním povinnostem Zákazníka pat"í:
a) zaplatit INTACTu sjednanou cenu kurzu ve sjednané 
v$&i a lh't%,
b) poskytnout INTACTu nezbytnou sou!innost, které je 
t"eba k "ádnému zaji&t%ní slu#eb,

c) pravdiv% a úpln% vyplnit p"ihlá&ku a p"edlo#it doklady 
pot"ebné k zaji&t%ní po#adovan$ch slu#eb,
d) sd%lovat INTACTu v!as své stanovisko k p"ípadn$m 
zm%nám v podmínkách a obsahu zájezdu,
e) obstarat ú!astníkovi zájezdu platn$ cestovní doklad 
(pas, ob!ansk$ pr'kaz, p"ípadn% vízum) a zajistit, aby 
m%l takov$ doklad b%hem zájezdu,
f) p"ípadné storno ú!asti na zájezdu provést písemnou 
formou. Jestli#e písemná nebo e-mailová zpráva o stornu 
dorazí v den pracovního volna nebo v den státního svát-
ku nebo dorazí v pracovní den po 16.00 hod., pak je za 
den podání storna pova#ován následující pracovní den. 

- INTACT:
3. INTACT je oprávn%n ze záva#n$ch d'vod' nebo za 
mimo"ádn$ch okolností zájezd odlo#it nebo zru&it. V ta-
kov$ch p"ípadech je INTACT povinen p"edem Zákazníka 
informovat a vy#ádat si jeho souhlas s t%mito zm%nami 
s tím, #e INTACT ur!í lh'tu k tomuto vyjád"ení. 
Jestli#e Zákazník se zm%nou termínu nesouhlasí, má 
právo od smlouvy odstoupit bez povinnosti jakékoliv 
náhrady INTACTu, kter$ mu vrátí ji# zaplacenou cenu 
zájezdu  s v$jimkou ceny dopravy, viz bod 6. Nesouhlas 
se zm%nou termínu musí Zákazník vyjád"it písemn% ve 
stanovené lh't%, jinak se má za to, #e se zm%nou souhlasí.
4. INTACT je povinen "ádn% poskytnout slu#by, v$slovn% 
zahrnuté do kurzu a ceny zájezdu, bez zbyte!ného 
odkladu seznámit Zákazníka s p"ípadn$mi zm%nami.
6. INTACT na #ádost Zákazníka zakoupí letenku nebo 
autobusovou nebo vlakovou jízdenku. V takovém p"ípad% 
vzniká smluvní vztah p"ímo mezi dopravcem a Zákazní-
kem. P"ípadná refundace letenek nebo jízdenek  se "ídí 
podle pravidel dopravce.
7. INTACT nenese zodpov%dnost za p"ípadné zm%ny od-
let' !i zru&ení let' nebo zpo#d%ní autobus'.
8. INTACT je oprávn%n vyu#ívat osobní údaje o Zákazní-
kovi a ú!astníkovi pouze pro vlastní marketingové ú!ely. 
Tyto údaje nebudou poskytnuty t"etím osobám.

VIII. ZRU"ENÍ Ú!ASTI NA ZÁJEZDU
Stornovací podmínky a platby:
1. Jestli#e Zákazník odstoupí od smlouvy (storno), vyú!-
tuje mu INTACT skute#n$ vynalo%ené náklady, a to:
nevratnou zálohu (viz hlava V.) +
a) náklady na vy"ízení víza  (viz hlava X.), letenky, jízden-
ky, dojde-li ke stornu déle ne# 30 dn' p"ed plánovan$m 
termínem odjezdu
b) a# 25 % z celkové ceny zájezdu + náklady na 
víza, letenky a jízdenky, dojde-li ke stornu 29 a# 15 dn' 
p"ed plánovan$m termínem odjezdu,
c) a# 50 % z celkové ceny zájezdu + náklady na víza, 
letenky a jízdenky, dojde-li ke stornu 14 a# 8 dn' p"ed 
plánovan$m termínem odjezdu.
d) a# 100 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke stornu 
7 nebo mén% dn' p"ed plánovan$m termínem odjezdu. 
Toto ustanovení platí i v p"ípad%, #e ú!astník zájezdu 
z jak$chkoliv d'vod' na zájezd neodjede.
2. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy (storno) 
kdykoliv. Smluvní vztah zaniká a ú!ast na zájezdu je 
stornována k prvnímu pracovnímu dni, kdy Zákazníkovo 
písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zaslané 
doporu!enou po&tou nebo e-mailem, viz hlava VII., 
odst. 2, pís. f, bude doru!eno do kancelá"e INTACTu. 
Odstoupení od smlouvy (storno) je neú!inné a vylou!ené, 
pokud bude provedeno pouze telefonicky.
3. Stornovací poplatek musí b$t uhrazen i v p"ípad%, kdy 
k ú!asti nedojde z d'vodu nenastoupení na kurz, v d'-
sledku nesprávn$ch nebo neúpln$ch údaj' v p"ihlá&ce, 
p"i nep"edlo#ení cestovních doklad' ú!astníka ve stano-
ven$ch lh'tách nebo pokud je ú!astník ze zájezdu vylou-
!en pro nedodr#ení pasov$ch, celních, devizov$ch nebo 
jin$ch obecn% závazn$ch právních p"edpis', nebo po-
kud ú!astník nezíská pot"ebné vízum, viz hlava X. VÍZA.
4. Pokud MZV (R vydá doporu!ení necestovat do 
zvolené destinace, dojde k uzav"ení destinace, bude-li 
zakázáno do zvolené destinace vycestovat nebo zvolená 
&kola bude uzav"ena, pak INTACT vrátí Zákazníkovi do 
30 dn' v&echny uhrazené prost"edky s v$jimkou ceny 
dopravy a víza.

IX. REKLAMACE A REKLAMA!NÍ &ÍZENÍ
1. Reklamaci m'#e podat v$hradn% ú!astník zájezdu nebo 
Zákazník, pokud je ú!astník nezletil$.
2. Pokud je rozsah nebo kvalita slu#eb ni#&í, ne# byla do-
hodnuta a stanovena INTACTem, vzniká ú!astníkovi zájez-
du právo na reklamaci. 
3. Reklamace musí b$t uplatn%na ihned, jakmile ú!astník 
zájezdu zjistí skute!nost, která by mohla b$t p"edm%tem re-
klamace, aby závadn$ stav byl neodkladn% napraven na 
míst% konání zájezdu nebo slu#by. Ú!astník zájezdu nebo 
jeho zákonn$ zástupce je povinen p"ípadnou reklamaci 
uplatnit bez zbyte!ného prodlení telefonicky INTACTU a 
sou!asn% e-mailem na adresu info@intact.cz.
4. Dojde-li k okolnostem, jejich# vznik, pr'b%h a následek 
není závisl$ na !innosti a postupu INTACTu (vis maior) nebo 
které jsou na stran% ú!astníka zájezdu, na základ% kter$ch 
ú!astník zájezdu zcela nebo z!ásti nevyu#ije objednané, 
zaplacené a INTACTem podle smlouvy zabezpe!ené 
slu#by (nap". vyu!ovací, dopravní a ubytovací nebo p"í-
padné v$lety, aktivity ve volném !ase apod.), nevzniká 
ú!astníkovi zájezdu nebo Zákazníkovi, kter$ pro ú!astníka 
zájezd objednal, nárok na náhradu ceny t%chto slu#eb ani 
na slevu z ceny zájezdu INTACTu.
5. Reklamaci je nutno, po p"edchozím neprodleném emai-
lovém oznámení  INTACTu, zaslat písemn% doporu!e-
n$m dopisem do 30 dn' od konce zájezdu, na adresu: 
INTACT - studium v zahrani!í s. r. o., Hornom%stská 357, 
594 01 Velké Mezi"í!í.

X. VÍZA
INTACT za&le Zákazníkovi seznam dokument', které jsou 
pot"eba k vy"ízení pot"ebného víza. Za nutné sou!innosti 
Zákazníka podá INTACT #ádost o vízum (s v$jimkou víz do 
USA, (íny, novozélandské registrace NZeTA a australské-
ho turistického víza). INTACT  nezaru!uje ud%lení víza (to 
je v$hradn% v kompetenci p"íslu&n$ch zastupitelstev). V p"í-
pad% neud%lení víza je Zákazník povinen uhradit náklady 
spojené s vy"izováním víza, nevratnou zálohu, p"ípadné 
stornopoplatky ve &kole a dal&í prokazatelné náklady.

XI. POJI"T'NÍ
1. V&ichni ú!astníci zájezdu se m'#ou prost"ednictvím IN-
TACTu pojistit zdravotním a cestovním poji&t%ním a poji&-
t%ním na storno. V$&e pln%ní a podmínky jsou uvedeny na 
www.intact.cz.
2. Sjednáním poji&t%ní vzniká právní vztah p"ímo mezi po-
ji&*ovací institucí a poji&t%n$m ú!astníkem zájezdu. INTACT 
odpovídá poji&t%nému pouze za sou!innost a za p"edání 
informace o podmínkách a rozsahu poji&t%ní.

XII. DOPL(KOVÉ INFORMACE
1. INTACT nem'#e po podpisu smlouvy se Zákazníkem 
m%nit cenu zájezdu. INTACT si vyhrazuje právo zm%nit 
ceny dal&ích slu#eb po podpisu smlouvy pouze v souladu 
se zm%nami zákonn$ch ustanovení nebo zm%nami p"ed-
pis' t"etích stran (zm%ny cen jízdenek, vízov$ch a jin$ch 
poplatk', letenek, leti&tních tax apod.).
2. Zákazník je zodpov%dn$ za uvedení správného jména, 
p"íjmení, adresy, e-mailu,  tel. !ísla ú!astníka zájezdu na 
p"ihlá&ce. Zákazník je povinen v!as písemn% oznámit IN-
TACTu p"ípadné zm%ny jména, p"íjmení, adresy, telefonní-
ho !ísla a zdravotního stavu ú!astníka zájezdu.
3. Uvedené ceny a podmínky platí v dob% jejich publikace 
na www.intact.cz. INTACT si vyhrazuje právo na zm%ny.
4. Slevy nelze kombinovat.
5. P"i platb% p"es benefity se neposkytují #ádné slevy.
6. Zákazník nemá nárok na pen%#ní !i jinou náhradu za 
dny, ve které se podle nabídky INTACTu nevyu!uje.
7. Ve v$jime!n$ch p"ípadech m'#e &kola zm%nit typ kurzu, 
p"ípadn% návazné dopravy, za adekvátní typ kurzu nebo 
návazné dopravy, jestli#e se kurz, p"ípadn% &kolní autobus 
objednan$ Zákazníkem, nenaplní nebo se v pr'b%hu kurzu 
v$razn% sní#í po!et student' ve t"íd%.

XIII. ZÁV'RE!NÁ USTANOVENÍ
Tyto V&eobecné podmínky jsou sou!ástí  smlouvy o zájezdu. 
Podpisem smlouvy Zákazník potvrzuje, #e tyto podmínky 
jsou mu známy, souhlasí s nimi a p"ijímá je v plném rozsahu.
Tyto V&eobecné podmínky jsou  platné od 20.11.2022 a# 
do odvolání a platí pro ú!ast na zájezdech, které zaji&*uje 
cestovní agentura INTACT - studium v zahrani!í, s. r. o.

Platné od 20.11.2022V)eobecné podmínky



Prohlá!ení o ochran" osobních údaj# 
spole$nosti INTACT - studium v zahrani$í, s.r.o., dále INTACT

I. INFORMACE, KTERÉ INTACT SHROMA!"UJE 

1. INTACT shroma%&uje v'hradn" informace, které potenciální nebo skute$ní zákazníci sami poskytnou zam"stnanc#m INTACTu prost(ednictvím webu www.intact.cz, ú$t# na so-
ciálních sítích, emailovou $i písemnou komunikací, telefonicky nebo ústn" p(i osobních sch#zkách. 

2. Shroma%&ujeme Va!e osobní údaje v'hradn" pro ú$ely zaji!t"ní slu%eb, které u INTACTu poptáváte nebo kupujete. 

3. Va!e osobní údaje p(edáváme v'hradn" organizacím, jejich% slu%by Vám na základ" Va!í objednávky zaji!)ujeme, a pouze v rozsahu, kter' je pro zaji!t"ní takov'ch slu%eb nutn'.

II. D#V$RA A BEZPE%NOST 

Uchováváme fyzické, technické, organiza$ní a procedurální bezpe$nostní prvky navr%ené tak, aby vyhovovaly platn'm zákon#m a na(ízením, a které chrání Va!e osobní údaje. 

III. P&ÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJ#M 

1. P(ístup k Va!im osobním údaj#m mají pouze zam"stnanci, zástupci a jednatelé INTACTu, kte(í je musí znát, aby mohli zajistit slu%by, které jste si objednali.

2. Va!e osobní údaje m#%eme zp(ístupnit pouze na základ" po%adavk# nebo povolení p(íslu!n'ch zákon#, a to regula$ním a finan$ním ú(ad#m, orgán#m pro vymáhání záko-
n#, soud#m, vládám nebo státním institucím pro ú$ely vyhov"ní a pln"ní právních povinností.

IV. VOLBA A ODHLÁ'ENÍ 

1. Na základ" Va!ich voleb a kontaktních údaj#, které nám poskytnete, Vám m#%eme zasílat obchodní komunikaci o na!ich produktech a slu%bách. Mohou sem spadat nabídky 
zasílané v e-mailech, telefonicky, po!tou, v SMS zprávách, prost(ednictvím sociálních sítí nebo s vyu%itím jin'ch komunika$ních $i digitálních kanál#. 

2. P(íjem marketingové komunikace m#%ete kdykoli odhlásit. Marketingová komunikace, kterou zasíláme, má zahrnutou mo%nost odhlá!ení, p(ípadn" se m#%ete odhlásit z mar-
ketingové komunikace mailem na info@intact.cz.

V. UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ# 

Va!e osobní údaje si INTACT ponechá pouze po dobu nezbytn" nutnou pro konkrétní ú$ely, pro n"% byly shromá%d"ny, p(ípadn" k vy(e!ení p(ípadn'ch dotaz#. Obecn" platí, 
%e Va!e osobní údaje nebudeme uchovávat déle ne% 10 let od poslední objednávky, pokud nebudeme mít zákonnou povinnost uchovat je déle. Lh#ta 10 let je uvedena s ohle-
dem na povinnost uchovávání ú$etních doklad#, které mohou obsahovat n"které Va!e osobní údaje.

VI. VA'E PRÁVA 

1. Máte právo v"d"t, zda Va!e osobní údaje zpracováváme, a po%ádat nás o kopii sv'ch údaj# zdarma. 

2. Máte právo po%adovat, abychom Vám p(estali zasílat marketingovou komunikaci. 

3. Máte právo po%adovat, abychom opravili Va!e údaje, které jsou neúplné, nep(esné nebo zastaralé. 

4. Máte právo po%adovat, abychom smazali n"které informace o Vás.

5. Máte také právo vznést námitku u dohledového orgánu t'kající se na!eho zpracování osobních údaj#. Pokud od Vás budeme mít n"jak' po%adavek v'!e uvedeného typu, m#-
%eme si od Vás vy%ádat dopl*ující informace pro ú$ely ov"(ení Va!í identity.

Platné od 25.5.2018.GDPR - dodatek ke smlouv(


