
Specialisté na Vaše jazykové pobyty
v zahraničí.

Nabízíme Vám možnost vydat se na jazykový kurz do 250 
destinací po celém světě. Ať už Vás zajímají prázdninové 
kurzy pro mládež, jazykové školy pro dospělé, stáže nebo 
jazykové kurzy pro profesionály, ESL je tím nejlepším 
řešením. Jsme Vaše spojení se světem!

ESL ve spolupráci s Help For 
English uvádí první ročník 
soutěže Napiš esej. Jen ve 
dvou jednoduchých krocích 
můžete příští léto strávit 
dva týdny v Anglii, a spojit 
výuku angličtiny se zábavou!

> Krok  1 
Jděte na  
www.facebook.com/ESLJazykovePobyty
a klikněte na To se mi líbí (like)

> Krok 2
Zašlete nám esej o tom, jak Vám studium 
jazyka v zahraničí může pomoci v budoucnu. 
Esej v rozsahu 300 slov pošlete na adresu  
info@esl-jazykovky.cz, do 31.05.2012.
Eseje budou hodnoceny na základě obsahu, 
nápadu a originality - nikoliv gramatiky. 
Neváhejte se proto zúčastnit bez ohledu na 
Vaši úroveň.

Je to tak jednoduché! Vítězná esej bude 
vybrána koncem května 2012. Poté můžeme 
začít vybírat Váš jazykový pobyt v zahraničí!

Soutěž - Napiš esej
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 • Výhru nelze převést na peníze

 • Výhra (jazykové pobyt) podléhá všeobecným smluvním   
 podmínkám

 • Přesné místo a datum uskutečnění závisí na dostupnosti

 • Výhra musí být uplatněna do 31.12. 2012

Dospělí
Jazykové kurzy pro dospělé, studenty a 
profesionály
• Výběr z 20 jazyků na 5 kontinentech 
• Celoroční kurzy šité Vám na míru, začátek každé pondělí 
• Flexibilní doba trvání, od 1 týdne až po 1 rok 
• Široký výběr kurzů na všech jazykových úrovních 
• Příprava na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky 
• Kurzy PLUS program (sport, kultura, dobrodružství)
• Různé druhy ubytování (v hostitelských rodinách, rezidencích, sdílených  
 bytech, apartmánech a hotelech) 

Gap Year
Dlouhodobé jazykové pobyty pro studenty, dospělé 
a profesionály
• čtvrtletní, semestrální a nebo roční 
• Potvrzení získaných jazykových znalostí některou z mezinárodně uznávaných  
 zkoušek 
• Multilinguální rok (naučte se 2 nebo 3 jazyky během roku)
• Kurzy + stáže v mnoha profesních sektorech 
• Kurzy + dobrovolnická práce, zapojení se do místních projektů   
 (environmentálních, sociálních) 
• Servis pracovního umístění, který pomáhá studentům získat práci (job club)

Jsme Vaše spojení se světem. 
Svět patří Vám!


