PŘIHLÁŠKA 2019
POBYTOVÝ KURZ
s intenzivní výukou francouzštiny

VE FRANKOFONNÍM PROSTŘEDÍ
ZÁPIS PROBÍHÁ do naplnění kurzu, nebo do 15.6. 2019
OMEZENÝ POČET MÍST (15)
(min. 6 účastníků, max. 12 ubytovaných účastníků + 3 bez ubytování)

JMÉNO :

PŘÍJMENÍ:

Datum narození :

e-mail:

Adresa trvalého pobytu :
Povolání

Telefon :

(i bývalé...) :

Úroveň znalosti jazyka :
/*Přihlašuji se na letní kurz :

středně pokročilí ( A2)

od 4.7. do 7.7.2019

pokročilí (B1, B2)
s ubytováním

případně mírně pokročilí (A1)
bez ubytování (pouze s
obědem nebo s obědy a večeřemi)

/* Označte prosím vybraný pobyt (pro zájemce z blízkého okolí je možný i kurz „bez ubytování“)
Základní informace

1.150 Kč

Kurzovné bez ateliérů

Členové AFLiberec: 15% sleva z kurzovného = kurzovné po slevě 977 Kč
Členové ostatních Francouzských Alliancí v ČR: 10% sleva z kurzovného = kurzovné po slevě 1.035 Kč
Jsem členem AFLiberec
/**Cena ubytování podle kategorie :

Jsem členem jiné Alliance Française (které ?) :
Od 2.258 Kč do 2.650
Kč/pobyt + 300 Kč ateliéry

Plná penze : 372 Kč/den

2 jídla/den : 305 Kč/den

PLATEBNÍ PODMÍNKY : POZOR, KURZOVNÉ A UBYTOVÁNÍ S ATELIÉRY SE HRADÍ KAŽDÉ NA JINÝ ÚČET !
KURZOVNÉ 1.150 Kč SE HRADÍ NA ALLIANCE FRANÇAISE LIBEREC :
Vyplněním přihlášky se zavazujete k zaplacení plné ceny stáže.
Výše kurzovného intenzivního kurzu se uhradí na Alliance Française Liberec buď v den zápisu (pro případné platby v hotovosti) a nebo do 7
dní od data podání přihlášky bankovním převodem: číslo účtu 981222339/0800, IČ 467 44 363), nejpozději ale ke dni uzávěrky přihlášek,
15.6.2019.
UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A ATELIÉRY SE HRADÍ PŘEVODEM NA ÚČET MALÉ NORMANDIE :
Platby bankovním převodem až po obdržení individuálního rezervačního voucheru-faktury, nejpozději ale do 26.6.2019.
/**Cena ubytování se řídí podle kategorie pokojů, které jsou k dispozici a složení účastníků : max. 12 ubytovaných. Detail příslušných cen je
uveden na informačním letáku. Rozdělení pokojů se řídí přednostně počtem a složením účastníků. Bližší info : info@mala-normandie.cz
Storno přihlášky : v případě storna účasti na stáži (15 dní a méně před zahajovacím datem stáže) účtujeme 50% z ceny kurzovného.
Pokud ale za sebe získáte náhradníka, storno Vám účtováno nebude.
Storno ubytování : 10%. V případě, že nebude přihlášen minimální počet 6 účastníků, kurz se neuskuteční. Děkujeme za pochopení.
Vyplněnou přihlášku zašlete, prosím, na liberec@alliancefrancaise.cz a zároveň i na info@mala-normandie.cz
Prohlašuji, že jsem srozuměn(a) s podmínkami přihlášky na letní stáž s intenzivní výukou francouzštiny,
organizovanou Alliance française v Liberci ve spolupráci s Malou Normandií, a zavazuji se tyto podmínky
dodržet.
Datum : ............. / .............. / 2019

Podpis : ...................................................................

Pobyt je určen především zájemcům, kteří mají následující jazykovou úroveň :
A2 - Rozumím větám a často používaným výrazům, které souvisí např.: informace o osobách a o rodině, nákupech, práci, bližším okolí. Dorozumím se v
jednoduchých, rutinních situacích, ve kterých jde o jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných věcech. Umím popsat jednoduchými
slovy svůj původ a vzdělání a přímé okolí a věci v souvislosti s bezprostředními potřebami.
B1 - Rozumím hlavním bodům, když se používá standardní jazyk a když jde o známé věci z práce, školy, volného času atd. Zvládám většinu situací, se
kterými se člověk setká na cestách v jazykové oblasti . Umím se jednoduše a souvisle vyjádřit o známých tématech a osobních oblastech zájmů.
Umíminformovat o zkušenostech a událostech, popsat sny, naděje a cíle a podat krátká zdůvodnění nebo vysvětlení k plánům a názorům.
Případně A1 - Rozumím známým každodenním výrazům a jednoduchým větám a umím je používat. Umím představit sebe i druhé a klást druhým lidem
otázky, týkající se jejich osoby - např. kde bydlí, jaké lidi znají nebo jaké věci mají - a umím odpovídat na otázky tohoto druhu. Dorozumím se jednoduchým
způsobem, když se na mě mluví pomalu a zřetelně, s případnou pomocí.

Alliance Française Liberec, Moskevská 52/24, Liberec I, Mail: liberec@alliancefrancaise.cz, mobil: 601 357 597

