
Kas var pieteikties?
Programmas ir atvērtas studentiem no 16 gadu vecuma, sākot 
no kursa sākuma.
Kā reģistrēties?
Studenti informāciju par iestāšanos EF nosūta pa tālruni, 
tiešsaistē, pa pastu vai EF birojā. Rīkotājs pieņem reģistrāciju, 
nosūtot studentam apstiprinājumu un paziņojumu. Neat-
maksājamā iestāšanās maksa ir EUR 135 par īstermiņa kursiem 
un EUR 195 par ilgtermiņa kursiem, un mācību atcelšanas 
aizsardzības maksa EUR 85 jāmaksā reģistrējoties, kā arī 
depozīts EUR 500 (kur iespējams) apmērā.
Kas ir iekļauts kursa maksā?
 - Izvēlētais kurss (kopējais mācību laiks mainās atkarībā no 
kursa veida) 
- Kopīga istaba viesnīcā ar puspansiju (brokastis un vakariņas 
pirmdienas – piektdienas un visas ēdienreizes brīvdienās) vai 
atsevišķas rezidences 
- Wi-Fi piekļuve EF Starptautiskajās valodu skolas akadēmis-
kajās pilsētiņās 
- Digitālie mācību līdzekļi
 - Izvietojuma un progresa testi 
- EF kursa sertifikāts un EFSET izlaiduma sertifikāts
- Piekļuve EF Campus Connect no reģistrēšanās brīža 
- Piekļuve EF Campus Connect no reģistrēšanās brīža 
Kursa maksu veido divi elementi: mācību maksa (40%) par 
nodarbībām un studentu pakalpojumu maksa (60%) par 
izmitināšanu viesu ģimenē un citiem pakalpojumiem.
Tā kā kursa maksā iekļautie pakalpojumi atšķiras atkarībā no 
mērķa un kursa veida, sīkāka informācija ir sniegta brošūrā 
(skatīt brošūras beigās).
Kas nav iekļauts kursa maksā?
 -Uzņemšanas maksa 
- Maksa par mācību atcelšanu 
- EF kursu materiāli 
- Vietējie pārvadājumi uz un no EF Starptautiskās valodu 
skolas akadēmiskās pilsētiņas un transfērs uz un no lidostas 
uz naktsmītni. 
-Internets/Wi-Fi Rezidence vai viesuģimenē var nebūt 
pieejams 
- Maksa par eksāmeniem (t.i., TOEFL, Kembridžas angļu 
valoda utt.) 
-Izvēles aktivitātes un ekskursijas 
-Maksas par kredītkarti 
- Kurjeru nodevas 
Apmaksas veidi
Maksa par kursu jāveic ar vienu no šiem līdzekļiem:

1. Vietējā EF birojā vai EF pārstāvim  
2. Maksājums ar kredītkarti (attiecīgā gadījumā) 
3. Ar bankas pārskaitījumu uz šādu kontu: 
Bankas nosaukums: Credit Suisse 
Adrese:
Schwanenplatz 8, 6004
Luzern, Switzerland
Account Holder:
EF Language Colleges Ltd
Account Holder address:
Haldenstrasse 4, 6006 Luzern,
Switzerland
Account:  303195-22-3
IBAN: CH95 0483 5030 3195 2200 3
SWIFT: CRESCHZZ80A
Klīringa numurs: 4835

Lūdzu, ņemiet vērā, ka skaidras naudas maksājumus nepieņe-
mam. Maksai ar kredītkarti tiks piemērota nodeva saskaņā ar 
vietējiem likumiem.

Maksājuma plāns
Pēc uzņemšanas studenti saņem rezervācijas apstiprinājumu 
un rēķinu par pirmo iemaksu - EUR 200, kas jāsamaksā neka-
vējoties. Rēķinu par otro samaksu (20%) saņemsiet 15 dienu 
laikā pēc rezervācijas, kas ir jāsamaksā 30 dienu laikā. Galīgais 
rēķins tiek saņems 80 dienas pirms kursa sākuma, un tas ir 
jāsamaksā vismaz 60 dienas pirms jūsu programmas sākuma 
datuma. Par novēlotiem maksājumiem EF patur tiesības 
iekasēt nokavējuma naudu - EUR 85.  Gadījumā, ja maksājums 
tiek veikts vēlāk nekā 60 dienas pirms kursa sākuma, pro-
grammas samaksa ir jāapmaksā 100%.  Ja maksājums netiek 
veikts, vai tiek kavēts, EF ir tiesības lauzt līgumu.
Par reģistrēšanos 30 dienu laikā no kursa sākuma datuma, 
tiks iekasēta papildus neatmaksājamā kurjera maksa EUR 85 
apmērā. Visa maksa par kursu būs jāveic iestāšanās dienā.
Jebkuri reklāmas piedāvājumi, kas apstiprināti rezervācijas 
laikā, ir pakļauti tam, ka students ievēro maksājuma plānu un 
nesamazina rezervācijas ilgumu.

Maksājuma plāns ilgtermiņa programmām 
30 dienas pēc uzņemšanas students saņems rezervācijas 
apstiprinājumu un izziņu par samaksu EUR 2000 apmērā. 
Galīgais paziņojums par atlikumu jāsaņem vismaz 45 dienas 
pirms jūsu programmas sākuma datuma. Par novēlotiem 
maksātājiem EF patur tiesības iekasēt nokavējuma naudas 
summu EUR 85. Nemaksāšanas vai nokavēta maksājuma 
gadījumā EF ir tiesības lauzt līgumu.
Uzņemšanai, kas notiks 30 dienas pirms kursa sākuma datu-
mu, tiks iekasēta papildus kurjera maksa EUR 85.
Visi reklāmas piedāvājumi, kas apstiprināti rezervācijas laikā, 
ir pakļauti tam, ka students ievēro maksājuma plānu un 
nesamazina rezervācijas ilgumu.
Bezmaksas lidojuma piedāvājums
EF ne vairāk kā EUR 1 000 apmērā sedz studenta lidojuma 
izmaksas uz un no viņu kursa galapunktiem intensīvajos un 
eksāmenu kursos, kas ilgst 12 nedēļas vai ilgāk.
No studenta tiks iekasētas visas EF lidojuma izmaksas, ja 
viņš nomainīs kursu uz vispārējo vai pamatkursu, vai, ja kurss 
tiks pārtraukts, un tātad ir mazāks par 12 nedēļām. Degvielas 
piemaksas un lidostu nodokļi nav iekļauti, un piedāvājums var 
tikt atcelts bez papildus paziņojuma.
Ceļojumu apdrošināšanas segums 
Visiem studentiem jābūt ceļojuma apdrošināšanas segumam, 
kas ietver medicīnisko un personisko atbildību. EF ir 
speciāli izstrādāta ceļojumu apdrošināšanas grupas polise 
ar apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju Erika Insurance 
Ltd., saskaņā,  ar kuru apdrošinājuma ņēmēji ir EF Education 
First Ltd. un EF International Language Schools Ltd. Šis 
apdrošināšanas segums ir iekļauts rezervācijā un būs daļa no 
kopējās summas, kas tiek iekasēta no studenta (EUR 85 par 
pirmajām divām nedēļām, pēc tam EUR 40 par katru nākamo 
nedēļu.) Apdrošināšanas segumā ietilpst slimības/nelaimes 
gadījumi, repatriācija, pārtraukumi, zādzība, kavēšanās un 
citas atbildības. Ar visiem apdrošināšanas noteikumiem var 
iepazīties vietnē www.erikainsurance.com. Studentam, kurš 
vēlas atteikties no šī seguma, ne vēlāk kā 15 dienas pirms 
galīgā rēķina samaksas termiņa jāuzrāda EF apdrošināšanas 
dokumenta pierādījums un alternatīvās apdrošināšanas 
polises kopija angļu valodā. Studentiem, kas mācās Aus-
trālijas skolās, Austrālijas valdība pieprasa iegūt medicīnisko 
apdrošināšanu Austrālijas uzņēmumā. EF studentiem var 
piedāvāt iegādāties BUPA privāto apdrošināšanu. Sazinieties 
ar mums, lai iegūtu vairāk informācijas. Studentu, kas jaunāki 
par 18 gadiem, vecākiem un aizbildņiem (19 priekš studentiem, 
kuri dodas uz Vankūveru, Kanādā) jāparaksta atbrīvojums no 
medicīniskās palīdzības.
Aizsardzība pret atcelšanu
EF atcelšanas aizsardzība ir pieejama pēc uzņemšanas, un 
tā tiek iekasēta kā vienreizējs neatmaksājams - EUR 85. Tā 
sedz atcelšanu pirms aizbraukšanas dēļ slimības vai slimības 

studentu ģimenē. 10 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas 
ir nepieciešama ārsta dokumentācija.
Naktsmītnes
EF naktsmītnes ir pieejamas no svētdienas, pirms students 
pirmdienā uzsāk mācības līdz sestdienai – kursa beigām. 
Studentiem jāorganizē ceļojums, lai šajās dienās ierastos/
izbrauktu, jo ierodoties agrāk vai vēlāk uz naktsmītni, var būt 
nepieciešams maksāt papildus.
Nodarbību grafiks un apmeklējums 
Nodarbības tiek piedāvātas visās EF Starptautiskajās valodu 
skolu akadēmiskajās pilsētiņās bloka grafikā, 5 dienas no 
pirmdienas līdz sestdienai no 8:00 līdz 20:00. EF valodas 
nodarbības ilgst vismaz 40 minūtes un bieži notiek 2 x 40 
minūšu blokos. Lai saņemtu kursa sertifikātu un saglabātu 
vīzu, EF studentiem jābūt vismaz 80% apmeklējuma.
Pārtraukumi skolās un svētku dienas
Valsts svētku dienās EF Starptautiskās valodu skolas akadē-
miskās pilsētiņas tiks slēgtas, un nodarbības šajos datumos 
nenotiks. Rezervētā izmitināšana ir pieejama studentiem 
skolu pārtraukumos un brīvdienās. Skolu pārtraukumu skaits 
katrā EF Starptautiskajā valodu skolas akadēmiskajā pilsētiņā 
var atšķirties.
Kursa līmeņi
Pirms kursa studentiem jāveic līmeņa pārbaude ar Campus 
Connect, lai novērtētu valodas zināšanas. Rezultāti tiks 
izmantoti, lai studentus izvietotu pareizajā kursa līmenī. Ja 
EF Starptautiskajā valodu skolas akadēmiskajā pilsētiņā ir 
pieci vai mazāk studentu, EF patur tiesības apvienot dažāda 
līmeņa studentus.
EF Kursu materiāli
 EF kursu materiāli ir nepieciešami, lai  EF kursu programmas.  
EF kursa materiālu cenas ir šādas: 
Angļu valodas kursi:
1. – 6. nedēļa: EUR 45; 7. – 12. nedēļas: EUR 85, 13-18 
nedēļas: EUR 135
 * katrs papildu sešu nedēļu intervāls: EUR 35 
Biznesa angļu valoda: EUR 20 
Ne angļu valodas kursi: 1.-9. nedēļas: EUR 75; 10-18 nedēļas: 
EUR 145; 
19. – 27. nedēļas: EUR 195 
* katrs papildu sešu nedēļu intervāls: EUR 65
EF Campus Connect tīmekļa pakalpojums un tiešsaistes 
nodarbības
Visi EF studenti saņem tiešsaistes kontu EF Campus Connect. 
Jebkura sarakste, fotoattēli un citi informācijas nesēji, kas tiek 
izmantoti EF Campus Connect, tiks uzskatīti par personiskiem, 
un EF neuzņemas nekādu atbildību par saraksti un plašsaziņas 
līdzekļiem. Studentiem, kas nav pilngadīgi, vecāks (-i) vai 
likumīgais aizbildnis (-i), dod piekrišanu  EF atļaujot studentam 
izmantot tīmekļa pakalpojumu un lietotni “Campus Connect”.
Visiem studentiem, kas uzņemti EF vispārējās un intensīvās 
angļu valodas kursos, būs pieejams tiešsaistes kursa materiāls, 
visa kursa laikā un 3 mēnešus pēc kursa beigām. EF vispārīgās 
angļu valodas programmās un 6 mēnešus EF intensīvās angļu 
valodas programmās. Studentiem, kas uzņemti kursos, bet tie 
kas nav angļu valodas kursi, būs pieejami tiešsaistes materiāli. 
Izņēmumi ir EF Starptautiskā valodu skolas akadēmiskās 
pilsētiņas Dubaijā, Lisabonā, Tokijā, Šanhajā un Seulā, kur 
tiešsaistes stundas aizvieto ar skolotāju vadītām stundām. 
Īpašu interešu nodarbības (SPIN nodarbības) 
SPIN nodarbību dažādās EF starptautiskajās pilsētiņās 
atšķiras, un to pieejamība var mainīties.
EF mācību garantija
Studentu izmaksu segšana saskaņā ar Mācību garantiju 
attiecas tikai uz mācību maksu.
Studenti, kuri izvēlas turpināt studijas bez maksas, izmantojot 
EF mācību garantiju, ir atbildīgi par visām pārējām izmaksām, 
ieskaitot, bet ne tikai, izmitināšanu, ēdināšanu, ceļa un vīzu 
maksām.
Ja vīzu noteikumi aizliedz studentam pagarināt uzturēšanos 
savā mācību valstī, viņi var turpināt mācīties angļu valodu, 
atgriežoties mājās tiešsaistē EnglishLive.com ar skolotāju 
vadītām nodarbībām.
Prakses vai brīvprātīgā darba programma 
EF prakse vai brīvprātīgā darba programma ir pieejama par 
papildu samaksu EUR 475 apmērā. Šajā maksā iekļauta 
sagatavošanās programma, un līdz 100 stundām nepilna laika 
neapmaksāta darba vai brīvprātīgā darba pieredze. Prakses un 
brīvprātīgo pieredzes programmas atšķiras atkarībā no vīzu 
noteikumiem, tāpēc netiek garantēta visiem studentiem.
Ierašanās un transfērs uz lidostu 
Maksa par transferu no ielidošanas uz galamērķi ir norādīta 
EF Starptautiskās valodu skolas akadēmisko pilsētiņu brošūrā. 
Tā sedz administrēšanas, saziņas, sagaidīšanas pakalpojumu 
un transporta izmaksas. Transfēra pakalpojumi tiek piedāvāti 
svētdienās no plkst., 7:00 līdz 21:00 pēc vietējā laika. Ja 
studenti ierodas citā laikā, EF var organizēt īpašu transfēru par 
papildu maksu - EUR 50. Ja vienlaikus tiek uzņemti vairāki stu-
denti, var nākties gaidīt transportu. Ja transfēra pakalpojumus 
uz vienu un to pašu galamērķi vienlaikus ir rezervējuši mazāk 
nekā trīs studenti, EF var atcelt transfēra pakalpojumus. Šādos 
gadījumos students tiek informēts vismaz trīs dienas pirms 
kursa sākuma, un EF atlīdzina visas izmaksas, kas samaksātas 
par atcelto pakalpojumu. EF nevar būt atbildīgs par transfēra 
nokavēšanos, ko izraisījusi satiksme, ceļu būve vai negadījumi.
Izmaiņas pirms un pēc kursa sākuma datuma
No studentiem, kas pēc sākotnējās uzņemšanas pieprasa 
mainīt galamērķi, kursa veidu, sākuma datumu vai izmi-
tināšanas veidu, par atkārtotu rezervāciju nekavējoties tiek 
iekasēta EUR 75 samaksa. EF patur tiesības mainīt galamērķi, 
kursa veidu, sākuma datumu vai izmitināšanas vietu 20 dienas 
pirms kursa sākuma datuma.
Studentiem, kuri vēlas mainīt kursu pēc sākuma datuma, mak-
sa par maiņu būs EUR 75. Studentam, kurš vēlas pazemināt 
pakāpi, piem., no intensīvā kursa uz vispārējo kursu vai lētāku 
galamērķi, nesaņems kompensāciju par cenu starpību. Stu-
denti, kuri uzskata, ka kursi vai citi pakalpojumi, kas iegādāti 
no EF, netiek veikti saskaņā ar līgumu, nekavējoties rakstiski 
par to informē EF pārstāvi savā mītnes zemē
Atcelšana pirms programmas sākuma 
Students var atcelt programmu jebkurā laikā pirms 
programmas sākuma par samaksu, kas noteikta zemāk. Visas 
atcelšanas jāveic rakstiski tuvākajā EF birojā, vietējam EF 
pārstāvim vai EF skolas direktoram. Visos gadījumos reģis-
trācijas maksa, atcelšanas un kurjera maksa netiek atgriezta. 
Vēlākā atcelšana jāveic pirms plkst. 17:00. (Centrāleiropas 
laiks) piektdienā pirms programmas sākuma datuma, lai 
saņemtu atlīdzību par visiem rezervētajiem paskaitījumiem.
Visiem galamērķiem, izņemot ASV: 
Ja students atceļ 45 dienas vai ilgāk pirms programmas sā-
kuma, maksa par kursu tiks atmaksāta, izņemot programmas 
depozītu. Dalības maksa, kurjera un maksa par atcelšanu 
netiks atmaksāta. Programmas depozīts tiks atmaksāts, ja 
studenta vīzas pieteikums tiks noraidīts. Ja students atceļ 
16 līdz 44 dienas pirms aizbraukšanas, maksa par studiju 
maksu tiek pilnībā atmaksāta. EF saglabās 40% no maksas 
par studentu pakalpojumiem (maksimāli EUR 2500), lai segtu 
priekšapmaksas izmitināšanas un pakalpojumu izmaksas. Ja 
students atceļ 15 dienas vai mazāk pirms izlidošanas, EF pa-
turēs 50% no mācību maksas. EF saglabās arī 40% no maksas 
par studentu pakalpojumiem (maksimāli EUR 2500), lai segtu 
priekšapmaksas izmitināšanas un pakalpojumu izmaksas.
Galamērķiem uz ASV: 
• Ja students atceļ 45 dienas vai ilgāk pirms programmas 
sākuma, tiks atmaksāta pilna kursa cenas izņemot maksu par 
iestāšanos, kurjera maksu, anulēšanas aizsardzības maksu un 
programmas depozītu. Programmas depozīts tiks atmaksāts, 
ja studenta vīzas pieteikums tiks noraidīts. Maksimālā EF 

ieturētā summa būs EUR 500.  
• Ja students atceļ mazāk nekā 45 dienas pirms 
aizbraukšanas, EF patur EUR 500, lai segtu mājokļa adminis-
trēšanas izmaksas. EF ieturēs arī maksimālo summu EUR 500 
-  iestāšanās maksu, kurjera maksu, atcelšanas aizsardzības 
maksu un programmas depozītu. Programmas iemaksa tiks 
atmaksāta, ja studenta vīzas pieteikums tiks noraidīts.
Atcelšana pirms kursa sākuma, atrodoties ASV uz I-20 Visa
Ja students plāno ieceļot Amerikas Savienotajās Valstīs ar I-20 
vīzu, kas iegūta, izmantojot EF, un atceļ plānotās nodarbības 
vai tās neapmeklē, EF paturēs samaksu:
Par programmu, kas ir mazāka par 12 nedēļām, visas 
mācību maksas līdz četrām nedēļām un EUR 500 Studentu 
pakalpojumu maksa, lai segtu neatmaksājamu mājokļa 
administrēšanas maksu. EF ieturēs arī maksimālo summu 
EUR 500 par iestāšanās maksu, kurjera maksu un atcelšanas 
aizsardzības maksu.
Programmai, kas ilgst 12 nedēļas vai ilgāk, visas mācību 
maksas līdz sešām nedēļām un EUR 500 studentu 
pakalpojumu maksa, lai segtu neatmaksājamu mājokļa 
administrēšanas maksu. EF ieturēs arī maksimālo summu 
EUR 500 par iestāšanās maksu, kurjera maksu un atcelšanas 
aizsardzības maksu.
Izstāšanās pēc kursa sākuma
Ja students vēlas atteikties no sava kursa pēc ierašanās 
Starptautiskās valodu skolas akadēmiskajā pilsētiņā 
studentam par to jāinformē EF skolas direktors un jāparaksta 
kursa izmaiņu paziņojuma veidlapas kopija. Atmaksu veic EF 
birojs vai EF pārstāvis, kur tika samaksāta maksa par kursu. 
Atteikšanās datums tiek noteikts kā pēdējā klases apmeklēju-
ma diena. ASV students tiek automātiski atskaitīts, ja viņš/viņa 
neapmeklē nodarbības 30 dienas pēc kārtas.
Visiem galamērķiem, izņemot ASV:
Visas atteikšanās jāveic rakstveida. Pēc ierašanās EF valodu 
pilsētiņā studentam ir jāpaziņo vismaz četras nedēļas iepriekš, 
lai saņemtu pilnu kursa maksas atmaksu par visām atlikušajām 
nedēļām pēc šī paziņojuma perioda. Par visām atlikušajām ne-
dēļām pēc četru nedēļu iepriekšēja paziņojuma saņemšanas 
students saņem pilnu atmaksu no kursa maksas. EF nav 
pienākums atmaksāt studentiem, kuru kursi tiek pārtraukti, jo 
ir pārkāptas EF rakstiskās disciplinārās un/vai apmeklētības 
politikas vai vietējie, pavalsts vai federālie likumi.
Galamērķiem uz ASV:
Par izstāšanos jebkurā brīdī pirmo četru nedēļu laikā EF var 
ieturēt maksu par kursu, kas piemērojama pirmajām četrām 
nedēļām. EF saglabās pilnu maksu par kursiem, kas ir īsāki 
par četrām nedēļām. Turklāt EF paturēs līdz EUR 500(EUR 
250 Kalifornijā) citas neatmaksājamas maksas, piemēram, 
reģistrācijas maksa, kurjera maksa un aizsardzība pret atcelša-
nu. Paredzētās kompensācijas tiks aprēķinātas katru nedēļu. 
Nosakot nedēļu skaitu, EF ņems vērā daļējo nedēļu tāpat kā 
tad, ja būtu pabeigta visa nedēļa, ar nosacījumu, ka students 
plānotajā nedēļā bija vismaz vienu dienu. Ja izstāšanās notiek 
pēc pirmajām četrām nedēļām, bet pirms vai pēc kursa 
viduspunkta (50% no kopējā rezervētā kursa ilguma vai pēc 
60% no kopējā kursu ilguma Kalifornijā), EF patur visu maksu 
par kursu. Maksa, kas nav mācību maksa: papildus izmaksas, 
piemēram, mācību materiāli, autobusu caurlaides un transfērs 
no lidostas netiek atmaksāti.
Kalifornijā studenti, kuri beidz darbu pirmajā nedēļā, saņems 
pilnu mācību maksas atmaksu. Kompensācijas par kursiem 
ASV tiks izsniegtas 45 dienu laikā (30 dienas Kalifornijā) 
no pēdējās apmeklēšanas dienas. Studentam, kurš vēlas 
pazemināt pakāpi no piem. intensīvā kursa uz vispārējo 
kursu vai lētāku galamērķi nesaņems kompensāciju par cenu 
starpību starp diviem kursiem. Studenti, kuri uzskata, ka kursi 
vai citi pakalpojumi, kas iegādāti no EF, netiek veikti saskaņā 
ar līgumu, nekavējoties rakstiski par to informē EF pārstāvi 
savā mītnes zemē.
Iepriekš veiktas izmaiņas EF kursa sākums
EF patur tiesības veikt izmaiņas programmas noteikumos. Ja 
EF ir jāveic lielas izmaiņas programmā, EF informē studentu 
par ierosinātajām izmaiņām un ietekmi uz cenu, ja tāda ir. 
Sākot no paziņojuma dienas, 48 stundu laikā students var: 
Akceptēt piedāvātās izmaiņas. 
Akceptēt līdzvērtīga vai līdzīga standarta un cenas nomaiņas 
programmu no EF maiņas dienā, ja EF var piedāvāt;  
Atcelt programmu, nemaksājot nekādu pārtraukšanas maksu. 
Ja students savlaicīgi neinformē EF par savu lēmumu, pieņemt 
izmaiņas, pieņemt aizstājošu programmu vai atcelt program-
mu, tiek uzskatīts, ka students ir pieņēmis šādas izmaiņas.
Studentu ētikas kodekss
Studenti piekrīt ievērot studentu uzvedības noteikumus un 
citas politikas, iestājoties EF programmās. Neatbilstoša rīcība 
ietver, bet ne tikai, nelikumīgu darbību vai uzvedību, kas 
apzināti, traucē mācību vidi vai kaitē EF īpašumam vai citu 
klases biedru īpašumam. Studenti, kas pārkāpj šo uzvedības 
kodeksu, tiks izraidīti vai atstādināti no programmas, un ārpus 
ASV kompensācija netiks izsniegta.
Pase un vīza
Katrs students ir atbildīgs par derīgas pases un visu piemēro-
jamo vīzu saņemšanu.
Galamērķa politikas
Studentiem, kas studē Austrālijā, Jaunzēlandē, Britu Kolumbijā 
(Kanāda) un Singapūrā, tiek piemērotas papildu uzņemšanas 
procedūras. Tādēļ, kad interesēsieties par savu ceļojumu, tiks 
nodrošināta papildu vietējā politika. Studentiem, kas jaunāki 
par 18 gadiem, ceļojot uz Britu Kolumbiju (Kanāda), iespējams, 
būs jāmaksā aizbildņa nodeva.
Īpaši likumi studentiem Austrālijā, Jaunzēlandē un Singapūrā
Austrālijā saskaņā ar ESOS likumu, jūsu maksa tiek aizsargātas 
saskaņā ar valsts TPS shēmu. Gadījumā, ja EF Starptautiskās 
valodu skolas akadēmiskās pilsētiņas saistību nepildīšanu. 
Lūdzu, atrodiet vairāk informācijas par
www.tps.gov.au. Uz jums attiecas arī Austrālijas patērētāju 
tiesību aizsardzības likumi.
Jaunzēlandē saskaņā ar Izglītības likuma 253. panta 1. punktu 
visas studentu nodevas tiek aizsargātas gadījumā, ja EF 
Starptautiskās valodu skolas akadēmiskās pilsētiņas pārtrauc 
piedāvāt kursus, kuros students tiek uzņemts.
Singapūrā saskaņā ar EduTrust sertifikācijas shēmu studentu 
maksas tiek aizsargātas saskaņā ar skolas pieņemto maksas 
aizsardzības shēmu (FPS).
Brošūru cenu derīgums 
Šajā brošūrā publicētās cenas ir balstītas uz valūtas maiņas 
kursu, kas bija spēkā rakstīšanas laikā (2019. gada 1. jūnijs). 
Tādēļ tie tiek mainīti līdz 20 dienām pirms izbraukšanas, ja 
valūtas maiņas kurss starp EUR un EF Starptautiskās valodu 
skolas akadēmiskās pilsētiņas valsts valūtu ievērojami mainās. 
Cenas šajā brošūrā ir spēkā līdz jaunas brošūras versijas 
izlaišanai vai līdz 2020. gada 30. septembrim.
Personas dati
Studenta personiskos datus, piemēram, personas datus, kurus 
viņi ir iesnieguši pieteikuma veidlapā, apstrādā EF, lai pabeigtu 
rezervāciju, piegādātu pieprasītos produktus un pakalpojumus 
(ieskaitot ceļojuma apdrošināšanas segumu), sniegtu klientu 
apkalpošanu vai piedāvātu elementus, kas citādi nepiecieša-
mi, lai izpildītu līgumu starp studentu un EF. 
EF var dalīties ar studenta personas datiem ar saistītajiem 
uzņēmumiem, prasību apstrādātājiem un citiem biznesa 
partneriem gan EEA/Šveice, gan ārpus tās. EF ir ieviesusi 
atbilstošus aizsardzības pasākumus studentu personas datu 
pārsūtīšanai ārpus EEA/Šveices, ieskaitot standarta datu 
aizsardzību, kuru pieņēmusi Eiropas Komisija. EF un tā filiāles 
var izmantot arī studenta personas datus kopā ar informāciju 
par viņiem, kas iegūti no trešo personu avotiem, EF produktu 
un pakalpojumu laišanai tirgū, ieskaitot īpašas akcijas, kas 
balstītas uz studenta interesēm. Studentam ir tiesības jebkurā 

laikā atsaukt savu piekrišanu vai iebilst pret EF, izmantojot 
savus personas datus tiešā mārketinga nolūkos, sazinoties ar 
EF uz zemāk norādīto adresi. EF glabās studenta personas 
datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams nolūkiem, kuriem tie 
ir savākti, vai saskaņā ar termiņiem, kas noteikti likumos un 
tirgus praksē, ja vien turpmāka glabāšana nav nepieciešama, 
lai izpildītu juridiskas saistības. EF glabās personas datus 
mārketinga nolūkos, kamēr students atsauc piekrišanu. 
Ja students vēlas iegūt informācijas kopiju, ko EF tur par 
viņiem, vai standarta datu aizsardzības protokola kopiju, vai 
arī viņš vēlas labot vai izdzēst personas datus vai ierobežot 
personas datu apstrādi vai kā citādi iebilst pret EF apstrādi, 
vai izmantojiet viņu tiesības uz datu pārnesamību, lūdzu, 
sazinieties ar Rīkotāju (datu pārzini) uz adresi Selnaustrasse 
30, CH-8001, Zurich, Switzerland vai izmantojot veidlapu, kas 
pieejama tiešsaistē www.ef.com. Ja students vēlas iesniegt 
sūdzību, viņš var sazināties ar uzraudzības iestādi savā valstī. 
Lūdzu, skatiet EF privātuma politiku, kas pieejama vietnē 
www.ef.com/legal/privacy-policy/, lai izlasītu visu informāciju 
par to, kā EF apstrādā jūsu personiskos datus un jūsu tiesības.
Fotogrāfijas un filmu materiāli 
Students vai tā vecāks/aizbildnis atzīst, ka EF var brīvi 
izmantot fotogrāfijas un filmu materiālus EF produktu un 
pakalpojumu reklamēšanas nolūkos:
 • Izveidoti kursa laikā, kurā redzams students, 
• Students ir daļa no materiāliem, kas tiek augšupielādēti EF 
vietnē (-ēs) vai lietotnēs, vai
• Augšupielādētas sociālajos tīklos, piemēram, Instagram 
un Twitter, zem tēmtura #EFMoment, #EF4ever vai citas EF 
izgudrotu vai reklamētas tēmturi.

Atbildība un nepārvarama vara
EF nebūs atbildīgs par zaudējumiem, bojājumiem, neērtībām, 
izpildes kavēšanos vai neveikšanu sakarā ar preču vai pakalpo-
jumu piegādi tādu iemeslu dēļ, kurus EF nevar saprātīgi 
kontrolēt, ieskaitot, bet ne tikai, šādus gadījumus: ugunsgrēks; 
dabas katastrofa; valdības akti; piegādātāju vai apakšuzņēmē-
ju neveiksme; darba strīdi vai pilsoņu nemieri; jebkāda veida 
kriminālas, teroristu vai draudētas teroristu darbības; ārkārtas 
situācijas sabiedrības veselības jomā; jebkura trešās personas 
nolaidīga vai tīša rīcība vai bezdarbība; vai kāds cits iemesls, 
kuru tiešā veidā nevar ietekmēt EF. Šie nosacījumi neietekmē 
jūsu tiesības, kā tās noteiktas patērētāju aizsardzības likumos 
jūsu mītnes valstī.
Pārrakstīšanās kļūdas un drukas kļūdas
EF patur tiesības labot tipogrāfiskās kļūdas, un tai nesaistošas 
acīmredzamas neprecizitātes.
Organizators
Visas ceļojumu un valodu programmas organizē un pārdod EF 
Education First Ltd, Šveice. EF Education First Ltd ir grupas 
“Erika Insurance ceļojumu apdrošināšana” apdrošinājuma 
ņēmējs.
EF Valodu koledžas Ltd reklamē ceļojumu un valodu program-
mas, kuras organizē un pārdod EF Education First Ltd, Šveice.
Piemērojamais likums
Šo līgumu reglamentē Šveices likumi, neņemot vērā kolīziju 
normas. Visi strīdi vai prasības, kas rodas no šī līguma vai 
saistībā ar to, ir jāatrisina tiesā, kas atrodas Šveicē.
Sūdzības
Visas sūdzības vispirms jāadresē personālam galapunktā, lai 
šo problēmu varētu risināt. Dalībnieki, kuri uzskata, ka citu 
no EF nopirkto pakalpojumu kurss netiek veikts saskaņā ar 
līgumu, nekavējoties par to rakstiski informē EF pārstāvi savā 
mītnes zemē.
Lidojumi 
Ja EF rezervē lidojumus pēc studenta pieprasījuma, students 
piekrīt ievērot aviosabiedrības politiku un noteikumus. EF nav 
atbildīgs par aviokompānijas grafika izmaiņu, atcelšanu vai 
mehānisku problēmām, laika apstākļu saistītām izmaiņām, 
kuras dēļ var rasties lidojumu kavēšanās. 
Par visām aviokompānijas maksām: rezervāciju, maršruta 
maiņu vai atcelšanu, klienta vēlmi mainīt programmu, 
galamērķi, kursa sākuma datumu vai ilgumu ir atbildīgs 
klients. EF patur tiesības iekasēt maksu par aviosabiedrību 
degvielas nodevu un valdības nodokļu palielināšanu, ko EF 
nevar ietekmēt.

Kursu sākuma datumi

Intensīvie, vispārīgie un eksāmenu kursi:
Londona, Kembridža, Braitona, Mančestera, Īstborna, 
Bostona, Čikāga, Santa Barbara, Sietla, Honolulu, Toronto, Sv. 
Jūlija, Minhene, Parīze, Barselona, Playa Tamarindo, Roma, 
Oklenda, Sidneja, Pērta, Singapūra, Losandželosa, Vankūvera 
Sala, Lisabona:
2019. gads: 9., 23. septembris; 7., 21. oktobris; 4., 18. 
novembris; 2., 16., 30. decembris
2020.gads:13.,27.janvāris;10.,24.februāris; 9.,23.marts;6.,20.
aprīlis;4., 18. maijs;1.B, 15.B,29.B jūnijs;6.jūlijs * B, 13B, 20 * B, 
27B;3.augusts *B,10B, 24;7.,21. septembris;5.,19. oktobris; 
2.,16.,10. novembris;14., 28. decembris
* Izņemot Sidneju, Oklendu un Pērtu
BSākuma datumus pamat kursiem visos iepriekšminētajos 
galamērķos, izņemot Pērtu, Sidneju un Oklendu
Intensīvs, vispārīgs, eksāmena un pamata kurss Pērtā, Sidnejā 
un Oklendā:
2019. gads: 30. decembris
2020. gads: 6., 13., 20., 27. janvāris; 3., 10., 17., 24. februāris; 
2., 9., 16., 23. marts
Oksforda, Bristole, Bornmuta, Dublina, Ņujorka, Maiami 
pludmale, Sandjego, Sanfrancisko, Vankūvera, Keiptauna, 
Brisbenas, Madride, Malaga, Berlīne, Nice, Šanhaja, Tokija, 
Seula, Dubaija, Maskava§, Playa del Carmen§:
2019. gads: 2.,16., 30. septembris;14.,28. oktobris; 11.,25. 
novembris; 9.,23. decembris
2020.gads: 6.,20.janvāris;3.,17.februāris; 2.,16.,30.
marts;13.,27.aprīlis;11.,25.maijāB;8.,22B 29*B jūnijsB 

6B,13*B,20B,27*B  jūlijs; 3B, 10*B,17B,31. augusts;14,28 
septembris;12, 26. oktobris;9,23 novembris;7,21. decembris
* Izņemot Brisbenu un Keiptaunu
B Sākuma datumi pamatkursiem visos iepriekšminētajos 
galamērķos, izņemot Dublinu, Keiptaunu un Brisbenu
§Pirmais uzņemšanas datums ir 2020. gada 6. janvāris
Intensīvie, vispārīgie, eksāmenu un pamat kursi Keiptaunai un 
Brisbenai:
2019. gads: 30. decembris
2020. gads: 6., 13., 20., 27. janvāris; 3., 10., 17., 24. februāris; 
2., 9., 16., 23. marts
Kembridžas Klēras koledža: 2020. gads: 29. jūnijs, 6., 13., 20., 
27. jūlijs; 3., 10. augusts
St. Raphaell: 2020. gads: 29. jūnijs; 6., 13., 20., 27. jūlijā; 20. 
augusts
Valodu gada programma ārzemēs:
2019. gads: 16. septembris
2020. gads: 6. janvāris, 20. aprīlis, 15. jūnijs *, 14. septembris
* Sākuma datums atsevišķām skolām. Lai iegūtu sīkāku 
informāciju, sazinieties ar vietējo EF biroju.
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www.ef.com/campuses

Lūdzu, aizpildiet šo veidlapu un nosūtiet to pa faksu kopā ar reģistrācijas maksu 195 
euro un anulēšanas apdrošināšanas nodevu 95 euro un kurjera nodevu 85 euro (ja 
tāda nepieciešama) un pases kopiju uz zemāk norādīto adresi. Lūdzu, aizpildiet šo 
veidlapu drukātiem burtiem.

Jūsu personīgie dati

Vīrietis    Sieviete
Vārds............................................................................................................................................
Uzvārds .......................................................................................................................................
Adrese .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Valsts ...........................................................................................................................................
Telefons ............................................................. Mobilais telefons ..........................................
E-pasta adrese (obligāti) ..........................................................................................................
Fax Numurs ................................................................................................................................
E-pasta adrese uz kuru sūtīt rēķinu ........................................................................................
Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads) ... Dzimšanas valsts ...........................................
Pilsonības valsts .........................................................................................................................
Jūsu nodarbošanās ...................................................................................................................
Universitātes nosaukums vai darba devējs ............................................................................
Skolotāja vārds ................................................. HR vadītājs .....................................................
Kā jūs dzirdējāt par EF? ............................................................................................................
......................................................................................................................................................
Vai jūs smēķējat? ................................................................................................... Jā    Nē
Vai jums ir kādi veselības traucējumi? Alerģijas? ..............................................  Jā    Nē 
Ja jā, lūdzu, precizējiet: ............................................................................................................

Jūsu kursa informācija

Kursa sākuma datums(diena/mēnesis/gads) ...................Nedēļu skaits ............................
Vai plānojat kārtot eksāmenu? Ja jā, kuru no tiem * ............................................................
* Lūdzu, norādiet, kuru eksāmens, piemēram,TOEIC, IELTS, FCE, CAE, CPE,  
BULATS, etc.
Kāds ir jūsu valodas līmenis? ....................................   Iesācējs  Viduvējs   Progresīvs

EF ceļojumu pakalpojumu piedāvājumi

Vai vēlaties izmantot EF mācību atcelšanas aizsardzību? .......................................... Jā
Vai vēlaties, lai EF jums palīdzētu lidojuma plānošanā? .............................................. Jā
Vai vēlaties, lai mēs organizētu jūsu ierašanos un vai turp un atpakaļ transfēru?       
 Ierodoties  Turp un atpakaļ

Galamērķi 
un kursa tips
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EF Intensīvais
EF Vispārīgais
EF Pamata
EF Biznesa angļu valoda
Sagatavošanās Kembridžas angļu 
valodas eksāmeniem 
BULATS Eksāmenu centrs
IELTS Sagatavošana
TOEFL Sagatavošana
TOEIC Sagatavošana 
GMAT Sagatavošana 
Citu valodu eksāmenu sagatavošanās
EF Prakse/Brīvprātīgā programma
EF Valodas gads ārzemēs programma
EF Papildu diplomu programma
EF Karjiera Plus
EF Nometnes un EF Studijas

Lūdzu, atzīmējiet savu izvēli, 
aizpildot kvadrātu 

Naktsmītne

EF Viesģimene: Vienvietīga istaba

EF Viesģimene: Divvietīga istaba

EF Dzīvošana pilsētiņā: Vienvietīga istaba

EF Dzīvošana pilsētiņā: Dubulta/Trīsvietīga/
Četrvietīga

EF Rezidence: Vienvietīga istaba

EF Rezidence: Dubulta/Trīsvietīga/
Četrvietīga

EF Dzīvokļi 

Viesnīca 

Ceļojumu apdrošināšanas segums
Obligāti jābūt apdrošinātam, tāpēc Erika ceļojumu apdrošināšanas grupas 
apdrošināšana ir iekļauta visiem studentiem. Ja vēlaties atteikties no šī seguma, jums 
būs jāsazinās ar mums un jānosūta alternatīvās apdrošināšanas polises kopija angļu 
valodā.

Tavs paraksts

Personas dati
Parakstot šo reģistrācijas veidlapu, es kopā ar manu vecāku/likumīgo aizbildni 
apstiprinu, ka esmu izlasījis un sapratis informāciju, kas izklāstīta EF privātuma 
politikā, kas pieejama vietnē [iekļaut precīzu URL saiti uz jūsu valsts atjaunināto 
privātuma politiku] par to, kā EF apstrādā personas datus un es, kā arī mans 
vecāks/likumīgais aizbildnis piekrīt tam, ka EF izmanto manus personas datus tiešā 
mārketinga nolūkos.

Noteikumi un nosacījumi un neatliekamā medicīniskā palīdzība
Parakstot šo uzņemšanas veidlapu, pilnvaroju EF rīkoties atbilstoši ārkārtas medicī-
niskas situācijas gadījumā. Esmu lasījis, sapratis un piekritis šīs brošūras 50.lpp lap-
pusē izklāstītajiem noteikumiem. (Ja esmu jaunāks par [18/21] gadu vecāku/likumīgo 
aizbildņu paraksts būs nepieciešams piekrišanai, lai students varētu piedalīties visās 
EF programmās, ieskaitot aktivitātes, kuras tiek piedāvātas skolās).
Kandidāta paraksts ....................................................................................................................
Datums ........................................................................................................................................
Vecāka vai aizbildņa vārds .......................................................................................................
Vecāka vai aizbildņa paraksts ..................................................................................................
Datums ........................................................................................................................................
(ja pretendents ir jaunāks par [18/21])

Ja jums ir jautājumi, lūdzu, rakstiet uz e-pastu latvia@ef.com

Iesaki draugu! Vai jūs zināt kādu, kuru interesē valodas kursi ārzemēs?

Vārds.................................................................. Uzvārds ..........................................................
Adrese .........................................................................................................................................
Epasts ................................................................ Telefons .................................. ........................
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