Akadémia Komenského
Akadémia Komenského, o.z., Kapitulská 28, 917 01 Trnava, IČO 42139716 DIČ 2022554589
Tel. č.: 0948/259 629, 0948/321 982, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk

• Váš stabilný partner v celoživotnom vzdelávaní •
Ponúkame Vám akreditované vzdelávacie produkty so skúsenými lektormi za výhodné ceny. Našou zárukou kvality sú
stovky spokojných zákazníkov.

SPRIEVODCA V CESTOVNOM RUCHU
Na uvedený kurz bol udelený kredit Akreditačnou komisiou MŠVVaŠ SR.

Cieľová skupina: pre záujemcov o vykonávanie funkcie sprievodcu cestovného ruchu v rámci domáceho a
zahraničného cestovného ruchu. Podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelanie a jazyková skúška.
Jazyková skúška sa nevyžaduje od záujemcov, ktorí majú štátnu záverečnú skúšku, resp. maturitu alebo
osvedčenie na úrovni B1 z akéhokoľvek cudzieho jazyka. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť
uplatnenie v danom odbore alebo si chcú otvoriť živnosť.
Cieľ kurzu: kurz poskytuje účastníkom poznatky o cestovnom ruchu v rozsahu potrebnom pre vykonávanie
činnosti sprievodcu v cestovnom ruchu.
Formy štúdia: víkendová (piatok od 15:30 hod + sobota od 9:00 hod., cca 14 víkendov + exkurzia).
Metódy výučby: prednáška, praktické cvičenia v CK, samostatná práca, inštruktážny autobusový zájazd,
sprevádzanie v prírode, meste, autobuse, modelové situácie.
Forma ukončenia kurzu: ústna skúška (otázky z jednotlivých predmetov) a prezentácia itinerára.
Osvedčenie: po absolvovaní záverečných skúšok budú absolventom vydané osvedčenia a preukazy
sprievodcov v cestovnom ruchu. K preukazu je potrebná 1 fotografia veľkosti 3 cm x 3,5 cm.
Učebný plán: metodika sprievodcovskej činnosti, technika cestovného ruchu, ekonomika cestovného ruchu,
dejiny kultúry a umenia, geografia cestovného ruchu, spoločensko – politické dianie atď.
Časový rozsah kurzu:
Účastnícky poplatok:

300 vyuč. hod.
540 €

*Je stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z. z., §3, ods.1, v cene sú zahrnuté náklady na organizáciu kurzu, pracovný materiál a režijné náklady.

ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti

V cene je zahrnutý poplatok za výlety - exkurzia do Viedne a vybrané mesto na Slovensku v rámci praktickej
časti kurzu. Presné termíny a dni výučby si účastníci dohodnú na prvom stretnutí. Účastnícky poplatok
uhradíte v hotovosti pri nástupe na kurz alebo prevodom na účet. Úhrada je možná aj na 2 splátky.
O aktuálnej situácii ohľadom otvorenia živnosti sa treba informovať na príslušnom živnostenskom úrade.
Prihláseným účastníkom zašleme osobitnú pozvánku so stanoveným termínom otvorenia a miestom
konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Akadémia Komenského si vyhradzuje právo
zmeny termínu. V príp ade, že na kurz nenastúpite, Vás prosíme aby ste nám oznámili túto skutočnosť.
Prihlášky zašlite /e-mailom, poštou alebo osobne/ na horeuvedenú adresu. Bližšie informácie: Mgr.
František Kozoň, mobil: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk.
PaedDr. Miroslav Hloben, CSc.
riaditeľ Akadémie Komenského, o. z. v Trnave
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prihláška: prihlasujem sa do kurzu „Sprievodca v cestovnom ruchu“

Titul, meno a priezvisko: ............................................................................................ Dátum narodenia: .............................
Adresa bydliska: .............................................................................................................................. PSČ: ............................
E-mail: ............................................................................................... Tel. č.: .........................................................................
Názov a adresa zamestnávateľa / vyplniť v prípade, ak uhrádza zamestnávateľ: ............................................................
.................................................................................................................................................................................................
PSČ: .......................... IČO: ............................................. IČ DPH: ......................................... DIČ: .....................................

Dňa: ..............................................
1. Akadémia Komenského, o. z. si stanovuje tieto podmienky stornovania účasti: a) do termínu otvorenia kurzu má účastník nárok na
vrátenie celého poplatku, b) prvé dva dni kurzu 50 % z ceny kurzu, c) v treťom a ďalších dňoch kurzu až do ukončenia nárok na vrátenie
časti príspevku zaniká.
2. Účastníci kurzov nie sú osobitne poistení a konajú na vlastnú zodpovednosť.
3. Beriem vyššie uvedené podmienky na vedomie a súhlasím s nimi.

.......................................
podpis
Prosíme o dôsledné a presné vyplnenie prihlášky !

