
 
 

 
HOTELNICTVÍ, CESTOVNÍ RUCH  
             GASTRONOMIE 
 

TRÉNINKOVÝ POBYT V ITÁLII 
 
 

VŠOH nabízí všem svým studentům prezenčního  
i kombinovaného studia tréninkový pobyt ve slunné Itálii.  
Pobyt bude zaměřen na aplikaci teoretických poznatků získaných  
studiem odborných předmětů v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu. 
Cílem je osvojení si technik a metod využívaných v tomto odvětví v procesu  
uspokojování potřeb zákazníků ubytovacích středisek cestovního ruchu.  
 
Náplň tréninkového pobytu:  

1. Zpracování projektů 
2. Outdoorově zaměřené programy 
3. Průvodcovská činnost 
4. Psychologické aspekty jednotlivých aktivit  
5. Intenzívní nácvik (výběrový, motivační, koučovací a hodnotící) 
6. Prezentace výsledků projektů 

 
V rámci pobytu se účastníci mohou zúčastnit odborných exkurzí:  

1. Historické Benátky  
2. Malebné přímořské městečko Caorle  
3. Zajímavé lokality v oblasti San Daniele del Friuli, (návštěva vinařství zaměřeného 

na výrobu vína Collio Coriziano a Friuli Isonzo, výrobny sýra Montano, atd.) 
 
Kurz je praktickou součástí vybraných předmětů vyučovaných na VŠOH. Váš pobyt 
bude uznán místo povinné seminární práce v těchto předmětech a bude součástí vašeho 
hodnocení.  
 
 
Místo pobytu: Itálie - Caorle, kempink San Francesco  

         ležící přímo u moře, k areálu patří aquapark 
     www.villaggiosanfrancesco.com 

 
 
Termín: 18. – 26. 6. 2016 

Cena kurzu: 6 200 Kč   
  (Platí obvyklé storno poplatky) 

 
 Cena kurzu zahrnuje: výuku, dopravu autobusem, ubytování 

v mobilhausech, stravu – plnou penzi (s vlastní 
přípravou z dodaných surovin)   

 Cena kurzu nezahrnuje: zdravotní pojištění do zahraničí 
(zajišťují si samy studenti) 

 



 
 
Jak se přihlásit: 

1. Vyplnit následující závaznou přihlášku  
2. Vyplněnou přihlášku a zálohu ve výši 

4 000 Kč odevzdat ekonomickém úseku  
(pokladna školy - Bosonožská 9)  
nejpozději do 23. 2. 2016.   

3. Těšit se na odjezd ☺ 
                      
 
 
Storno podmínky 

• 31 - 44 dnů před počátkem kurzu    50% z celkové ceny kurzu 
• 15 - 30 dnů před počátkem kurzu     70% z celkové ceny kurzu 
• 14 dnů před počátkem kurzu              100% z celkové ceny kurzu 

 
 
S obsahem tréninkového pobytu a výše uvedenými storno podmínkami souhlasím 

 
 
 
 

     …………………………………. 
                 podpis studenta 
 
 
 

 Zde odstřihněte 
 
PŘIHLÁŠKA 
 
Přihlašuji se na výše uvedený tréninkový pobyt v Itálii, ve dnech 18. – 26. 6. 2016.  
Platí obvyklé storno podmínky a souhlasím s nimi.  
 
 
 
Jméno studenta ……………………………………………………………  ročník .………………………… 
 
 
 
 
Číslo cestovního dokladu (pas, OP) ……..……………………………………………………………………. 
 
 
 
 

…..……………..………..                                    …………………….……..…………….. 
    datum                                                   podpis studenta 
 


