LETNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA EZAU

PŘIHLÁŠKA ZÁJEMCE O KURZ
HEBREJŠTINY
Účastník kurzu
JMÉNO
PŘIJMENÍ (TITUL)
DATUM NAROZENÍ
ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ
E-MAIL
KONTAKTNÍ TELEFON

Podle zákona č.101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/697 uděluji souhlas
se zpracováním svých osobních údajů a pořizování fotografií a videozáznamů z jazykového kurzu pro
účely tohoto kurzu, jakožto za účelem propagace ECM- Misijního sboru Vimperk a Jazykové školy
Ezau.

Chci být informován/a o kurzech a akcích Ezau s.r.o.

V ……….......... dne ………………

………………………………………..
Podpis zájemce

LETNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA EZAU

Milí účastníci kurzu hebrejštiny,
právě jste se rozhodli pro intenzivní týdenní jazykový kurz. A abyste věděli, do čeho
jdete, dovolíme si na následujících řádcích pár slov o tomto neobvyklém jazyku.
Hebrejština je semitský jazyk a označuje souhrnně všechny vývojové varianty
hebrejského jazyka od starověké hebrejštiny přes biblickou až po moderní
hebrejštinu- ivrit, která je dnes úředním jazykem státu Izrael. Původní jazyk Tory a
Tanachu byl postupně vytlačen aramejštinou a udržel se jen jako jazyk liturgie a
rabínské literatury. Až koncem 19. století byl znovu oživen a v částečně pozměněné
podobě se užívá dodnes. Hebrejsky se mluví nejen v Izraeli ale v židovských
komunitách po celém světě. Proto se v jednom z odpoledních bloků budeme věnovat
i historii Židů v Čechách a na Moravě jakožto součást naší historie.
Doufáme, že jsme vás tímto krátkým úvodem naladili na správnou jazykovou notu.
A teď již několik informací k samotnému kurzu.
DATUM KONÁNÍ: 22. - 26. 7. 2019
MÍSTO: Nádražní ulice, Vimperk (budova bývalé knihovny)
DÉLKA KURZU: každý den od 9.00 do 12. 00 a poté od
13.30 do 15.30 hod
CENA: 1875,- na číslo účtu 115-4033960217/0100 pod var.
symbolem 1905

Kurz je koncipován na dopolední jazykový blok, ve kterém se účastníci seznámí se
základy jazyka, a odpolední část, která je věnována reáliím země. Student tak získá
nejen jazykové základy, ale rovněž povědomí o oblasti. Témata obou dvou bloků
budou upřesněna v den zahájení kurzu.

Po zaslání přihlášky (v oskenované verzi na email jsezau@centrum.cz) je potřeba
do 10 dnů zaplatit zálohu činící 500,-, jinak nebude z kapacitních důvodů možno
nadále držet místo na kurzu. Doplatek ve výši 1375,- pak doplatit nejpozději do 22. 7.
2019.
V případě zájmu je možno zajistit občerstvení během pauzy mezi jednotlivými bloky,
rovněž je možné zajistit přespání v budově ve spacáku, nebo pomoct zajistit
ubytování v penzionu či hotelu. Podrobnější informace na tel. 608 980 173 nebo na
jsezau@centrum.cz.
Přeji Vám hodně štěstí při pronikání do tajů tohoto neobvyklého jazyka.
Ing. Eva Piherová, ředitelka JŠ Ezau

