Akadémia Komenského
Akadémia Komenského, občianske združenie, Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín
IČO 42139716 DIČ 2022554589

tel./fax 032/7430 677, tel. 032/7430 676, e-mail: vajak@vajak.sk, www.vajak.sk

Sprievodca v cestovnom ruchu
Na uvedený rekvalifikačný kurz bol udelený kredit akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR.
Absolventi kurzu obdržia certifikát s celoštátnou platnosťou. Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť
uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť. Aktuálne platné podmienky pre otvorenie živnosti v tomto
odbore je potrebné si preveriť na Živnostenskom úrade a Živnostenskej komore.
Cieľová skupina: kurz 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 štútnu 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 cestovného ruchu v rozsahu potrebnom pre vykonávanie
činnosti sprievodcu v cestovnom ruchu
Formy štúdia: víkendová (piatok od 15:00 hod + sobota od 8:00 hod., cca 14 víkendov)
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 za jednotlivé predmety) a prezentácia itinerára
Osvedčenie: po absolvovaní záverečných skúšok budú absolventom vydané osvedčenia Ministerstva
školstva SR a preukazy sprievodcov cestovného ruchu. K preukazu sú potrebné 2 ks fotografií.
Učebný plán:
1. Metodika sprievodcovskej činnosti
2. Technika cestovného ruchu, ekonomika cestovného ruchu
3. Dejiny kultúry a umenia
4. Geografia cestovného ruchu
5. Spoločensko – politické dianie
Časový rozsah kurzu:

300 hodín

(160 hodín teoret. časť, z toho 90 hodín dištančnou formou a 140
hodín prax v zmysle európskej normy)

380,- EUR

Účastnícky poplatok :
(5% zľava pre študentov, matky na materskej dovolenke, občanov ZPS, nezamestnaných UoZ. Poplatok
za kurz je možné uhradiť aj na splátky. V cene je zahrnutý poplatok za výlety - exkurzia do Viedne a
vybrané mesto na Slovensku v rámci praktickej časti kurzu.)

POZVÁNKA
Kurz sa začne 22.9.2017 (piatok) o 15:00 hod. v sídle Akadémie Komenského v Trenčíne na Nám. SNP 9
(oproti knižnici v parku, pri podjazde smer Sihoť). Kurz prebieha víkendovou formou a trvá cca 14 víkendov.
Záväzné prihlášky zašlite obratom na horeuvedenú adresu. Účastnícky poplatok uhradíte priamo
v hotovosti v deň nástupu na kurz. Úhrada je možná aj na 2 splátky. Akadémia Komenského si vyhradzuje
právo zmeny termínu. V prípade, že na kurz nenastúpite, oznámte nám túto skutočnosť na horeuvedené
tel.číslo.
PhDr. Jaroslav Sámela
riaditeľ Akadémie Komenského

................................................................................................................................................

Záväzná prihláška
Meno a priezvisko.............................................................dátum nar. ......................................
Adresa bydliska........................................................................................................................
Kontakt č.tel ......................................... e-mail ........................................................................
Prihlasujem sa do kurzu „Sprievodca v cestovnom ruchu“ – 22.9.2017
Upozornenie :
1. Akadémia Komenského stanovuje tieto podmienky stornovania účasti:
a)
prvé dva dni kurzu 50 % ceny
b)
v treťom a ďaľších dňoch kurzu (výučby) 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.
4. Svojim podpisom zároveň súhlasím s použitím mojich osobných údajov pre potreby kurzu.
5. Záväznú prihlášku pošlite na adresu Akadémia Komenského, Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín
dňa: .................................

........................................
podpis

