ZAŽIJTE ITÁLII v kraji Kalábrie
● ● DOPŘEJTE si JEDINEČNOU ZKUŠENOST NA POBŘEŽÍ PŘEKRÁSNÉHO MOŘE ● ●
● ● NAUČTE SE ITALSKY ● ●
● ● PROFESNÍ CERTIFIKÁT PRO VAŠE CV ● ●

● ● LETNÍ BRIGÁDA V ITÁLII 2022 ●●
TERMÍN: LÉTO 2022
Příjezd na pracoviště: nejlépe 16. 06.; nejpozději do 30. 06. 2022. Odjezd z pracoviště: nejdříve 11. 09. 2022.

Příjezd i odjezd je možno domluvit také individuálně.
Doprava do/z Kalábrie: letecká z Prahy/Brna, Krakowa. Bližší informace v CA VÁLEK TOUR.
Pracovní zařazení: obsluha v restauracích self service ve tří až čtyřhvězdičkových hotelových resortech
anebo restauracích v jihoitalském kraji Kalábrie.
Ubytování: v personálních pokojích v resortu (zdarma).
Stravování: snídaně, oběd, večeře společně s ostatním personálem (zdarma).
Pracovní doba: trhané směny (snídaně, oběd, večeře) +-9hodin denně; jeden den v týdnu volno.
Odměna: €600/měsíc.
Požadavky: základy italštiny anebo alespoň komunikativnost v anglickém jazyce, ochota pracovat a učit se novým
věcem a italštině, přizpůsobivost, úsměv, úslužnost a loajalita vůči škole, České republice, zprostředkovateli a
hotelu.
Náklady brigádníka: cestovní zdravotní pojištění (cca 1000Kč/€40 na 3měsíce), doprava tam/zpět, transfer
z letiště/nádraží na hotel.
Orientační cena dopravy: cena letecké dopravy od 2500Kč/€100.
Cena transferu z letiště/nádraží €20 na osobu a 1směr. Dopravu a transfer z letiště/nádraží na vyžádání zajistí CA
VÁLEK TOUR a přesnou cenu sdělí v okamžiku vyžádání této služby.
Příspěvek: příspěvek hoteliéra na dopravu v případě dodržení smlouvy €80.
Opuštění pracoviště: v případě nedodržení smlouvy ze strany studenta/brigádníka (svévolné opuštění pracoviště
anebo závažné porušení smlouvy) bude student/brigádník pokutován ve výši €150 a nemá nárok na ubytování a
stravu v místě pracoviště. Zprostředkovatel není v žádném případě povinen zajišťovat náhradní ubytování
studenta/brigádníka, transfer na letiště/nádraží ani dopravu a to ani v případě pokud hotel se
studentem/brigádníkem předčasně ukončí pracovní poměr. Zprostředkovatel může na vyžádání
studenta/brigádníka tyto služby zajistit za poplatek, který hradí student/brigádník.
Asistenční služba: ze strany zprostředkovatele je zajištěn asistenční servis v Kalábrii a to ve stanovených hodinách
1x týdně na každém hotelu a na telefonu.
Certifikát: po úspěšném absolvování hoteliér vystavuje certifikát o absolvování brigády.

O umístění studentů rozhoduje zprostředkovatel dle požadavků hoteliérů.

Zprostředkovatel: Mgr. Gabriela Válková - VÁLEK TOUR, s.r.o.

Mobil: 606 218 709, E-mail: gvalkova@seznam.cz

