Consulting Europe, s.r.o. | All rights reserved

O NÁS
ACTS MEAN MORE THAN
JUST WORDS

Jsme hrdí na to, co umíme. Naše odborné znalosti jsou založeny
na našich vlastních zkušenostech a dlouhodobé spolupráci s našimi
zákazníky a partnerskými programy v zahraničí. Pro studenty se snažíme
připravit výměnný studentský program na míru, a pomoci jim tak uspět jak
ve sportovní, tak vzdělávací činnosti. Studenti si sami mohou vybrat
ze široké škály sportů a mnoha dalších aktivit na libovolné úrovni
a zkombinovat je s prestižním vzděláním v bezpečném prostředí. Program
Universal Players Global poskytuje plnou podporu během celého procesu
příjímacího řízení akademických a sportovních institucí po celém světě.

Mikko Saarni | CEO | Universal Players Global

NAŠE STORY
EXPERIENCE WORTH
DECADES

Cílem programu Universal Players Global je pomoci talentovaným
studentům v procesu přijímacího řízení na pečlivě vybrané střední školy
po celém světě. S těmito akademickými subjekty máme dlouholeté osobní
vazby a jednáme s nimi na přímo bez účasti jakýchkoliv třetích stran.
Koncept naší práce propojení studentů s prestižními školami je naprosto
unikátní a naše oddanost profesionálnímu přístupu ve všech ohledech je
slibem každému z našich zákazníků.
WELCOME TO THE JOURNEY OF AN INTERNATIONAL
EXPERIENCE WITH UNIVERSAL PLAYERS!

”An investment in knowledge
pays the best interest.”

INTERNÁTNÍ
ŠKOLY
OPTIONS WITH NO
LIMITS

Internátní školy v zahraničí jsou soukromé a nezávislé vzdělávací instituce,
které svým studentům poskytují veškeré potřebné zázemí. Jedná se totiž
o školní kampusy, podobně jako je tomu na univerzitách. Ve svém
každodenním životě mají žáci těchto škol možnost využívat ubytování
na internátu, jídelnu, knihovnu a další studijní prostory přes školní učebny,
sportoviště, divadlo nebo plavecký bazén. Zároveň je k dispozici široká
nabídka předmětů hned v několika možných úrovních náročnosti.
Partnerské programy Universal Players Global v zahraničí nabízejí vynikající
akademické prostředí a úspěšnost jejich absolventů v přijímacích řízeních
na vysoké školy sahá téměř k hranici 100 %.

ROZDÍLY VE
ŠKOLSTVÍ
PRIVATE VS PUBLIC
EDUCATION OVERSEAS

INTERNÁTNÍ ŠKOLY
§
§
§
§
§
§
§

vynikající akademické prostředí
široká škála předmětu na různých úrovních
bezpečné a přátelské prostředí v rámci školního kampusu
víceleté studium s možností nostrifikace maturitní zkoušky v rodné zemi
velké množství aktivit, které je na škole možné provozovat
možnost získání stipendia
imigrační status F-1

VEŘEJNÉ ŠKOLY
§
§
§
§
§

ve většině případů ne příliš kvalitní úroveň vzdělávání
omezená nabídka a úroveň vyučovaných předmětů
ubytování v hostitelských rodinách
maturitní zkouška není pravidlem pro mezinárodní studenty
možné komplikace ve věci poskytnutí a platnosti víza

ŠKOLNÍ KAMPUS
THE BEST POSSIBLE SET
UP YOU CAN EVER GET

Koleje chlapců a dívek jsou většinou umístěny naproti sobě v centru kampusu,
a tudíž mají sudenti všechny potřebné učebny, sportoviště nebo i školní zdravotní
sestru doslova na dosah ruky. Společné prostory na každém internátě poskytují
rekreační zónu pro hry, televizi a další skupinové aktivity. Studenti jsou
pod dohledem vychovatelů, kteří žijí v kampusu ve většině případů přímo
se studenty na internátu. Důležitou součástí je také kvalitní stravování, proto je
studentům, kteří na škole bydlí, k dispozici hned několik jídelen, které mohou
využívat po celý den ve školou předem určených časech. Stravování funguje
na bázi bufetů, a tak mají studenti na výběr hned z několika možností organických
jídel. V každém školním kampusu je také k dispozici tým lékařů, který je vždy
po ruce při prevenci, diagnostice, léčbě, rehabilitaci a léčení možných zranění
či úrazů.

VYBER SI SVOJI
DESTINACI
THE FIELD IS GLOBAL

Slunce, nebo sníh? Vyberte si vámi preferovanou destinaci a my vybereme vhodný
akademický, případně sportovní program, který vyhovuje vašim kritériím.
Díky našim dlouholetým zkušenostem a partnerským vazbám s více než 65
akademickými subjekty nejen v severní Americe, ale prakticky po celém světě,
jsme schopni studentům doporučit hned několik variant, ze kterých si následně
mohou vybrat tu nejvhodnější. Možnosti jsou neomezené, stačí se rozhodnout
a vaše cesta může začít ještě dnes!

”Talent is born not made.”

CLICK HERE TO WATCH

SPORT NEBO
HOBBY
ANYTHING IS POSSIBLE

Fotbal, plavání, hokej, tenis, lakros, umění, IT nebo hra na kytaru? Na našich
partnerských školách po celém světě lze rozvíjet téměř jakýkoliv talent! Studium je
na privátních školách v zahraničí možné skloubit téměř se všemi možnými sporty
či koníčky, a zaměřit se tak na rozvoj potenciálu studenta. Velkou výhodou je také
možnost vybrat si dané hobby nebo sport v různé výkonnostní úrovni. Předměty
mají na privátních školách taktéž hned několik možných úrovní v závislosti
na akademických cílech a schopnostech žáků.

MOŽNOSTI JSOU
NEOMEZENÉ
FROM LIFESTYLE
ACTIVITIES TO HIGH
LEVEL SPORTS

§

Alphine Skiing

§

Ringette

§

Band/Orchestra

§

Trampoline Gymnastics

§

Freestyle

§

Media

§

Basketball

§

Rugby

§

Dance

§

Baseball

§

Golf

§

Circus

§

Gymnastics

§

Rowing

§

Scouting

§

Lacrosse

§

Nordic Skiing

§

Canoeing

§

Triathlon

§

Orienteering

§

Climbing

§

Volleyball

§

Soccer

§

Diving

§

Swimming

§

Figure Skating

§

Surfing

§

Snowboarding

§

Football

§

Hiking

§

Waterpolo

§

Tennis

§

Equestrian

§

Cross Country

§

Wrestling

§

Cross Country Running

§

Track

§

Expression skills

§

Mountain Biking

§

Ice Hockey

§

Theather

§

Snowboarding

§

Cyckling

§

Musical Theather

§

Downhill Skiing

§

Gym

§

Visual Arts

§

Cross Country Skiing

§

Mountain Biking

§

Singing

§

Outdoor Leadership Studying

§

Dance

§

Choir

§

Equestrian

§

Music

§

Cheerleading

§

Instruments

”You only fail when you stop trying…“

JAK TO
FUNGUJE?
EASY STEPS TO BEGIN
YOUR JORNEY

PŘIHLAŠ SE
Ozvěte se a osobně se setkejte s našimi zástupci, kteří vám podrobně představí,
jak celý program UP Global funguje.
ADMINISTRATIVNÍ PROCES
Naše kancelář vám během celého procesu pomůže s vyplněním a předložením
požadované dokumentace školám a usnadní výběr té správné varianty.
HERNÍ PLÁN
Všichni naši klienti obdrží po zpracování administrativních náležitostí detailní
„herní plán“ s možnostmi škol, které pro ně připadají v úvahu. Studenti a rodiče
mají také možnost se se zástupci škol osobně setkat.
GO OUT & PLAY!
Vyber si svoji oblíbenou destinaci a začněte balit kufry na cestu do zahraničí.

HELSINKY EXPO
MEET THE SCHOOLS
FACE TO FACE

Nenašli jste odpovědi na všechny otázky? Nevadí! Každoročně v lednu
v Helsinkách pořádáme velké setkání našich partnerských programů
a zahraničních škol, kde máte možnost osobně se setkat s jejich zástupci a zeptat
se na všechny detaily a informace, které vás zajímají. Na našem veletrhu se každý
rok v lednu objeví více než 50 akademických subjektů z celého světa a studenti
včetně rodičů mají unikátní příležitost se osobně setkat s jejich zástupci. Vstup je
navíc pro všechny klienty programu a jejich rodiče či příbuzné naprosto ZDARMA!

STIPENDIA
NEED BASE
FINANCIAL AID

Studium na privátní škole v zahraničí samozřejmě obnáší poměrně rozsáhlou
finanční zátěž. V závislosti na různých faktorech se školní poplatky pohybují
v řádech desetitisíců dolarů za rok. Potřebujete pomoci s financováním svého
pobytu v zahraničí? Jsme tu pro vás, abychom se pokusili uplatnit naše dlouholeté
zkušenosti v oboru, a společně našli cestu, jak dosáhnout na nejvyšší možné
stipendium, které by pokrylo studijní náklady. Za více než dvacetiletou existenci
značky UP Global se nám podařilo přesáhnout magickou hranici více než 5 miliónů
dolarů ve finančních stipendiích poskytnutých našim studentům. Pokud
se rozhodnete pro naši pomoc, jste na správné cestě!

“Experience is one thing you
can not get for nothing.“

TADEÁŠ DŘÍMAL
North Broward Preparatory
School | Cocunut Creek, FL

REFERENCE
OUR CLIENTS SAY…

Když jsem dostal nabídku jít
hrát hokej do Ameriky,
neváhal jsem ani minutu.
Florida je skvělé místo pro
život.
Přístup
všech
v
akademii je na profesionální
úrovni a škola je také velmi
prestižní. Při mých začátcích
mi hodně pomohli bývalí
hráči NHL, kteří jsou našimi
trenéry. Je zde super zázemí
a vím, že je zde vše potřebné
k rozvoji jak v hokeji, tak ve
škole. Máme tu super partu a
je tady i pár Čechů, takže si
pořád máme co říct. Snažíme
se užívat si každý den úplně
naplno.

REFERENCE
OUR CLIENTS SAY…

VÁCLAV HES
Pomfret School | Pomfret
Center, CT
Vybral jsem si právě Pomfret,
jelikož se chci především
ještě více zdokonalit v
angličtině, aktivně hrát hokej
a maximálně se připravit na
případný přesun na některou
z místních univerzit. Právě
zde ve státě Connecticut je
vše blízko, takže se jedná o
optimální prostředí i díky
tomu, že se zde všichni znají
a vše je v krátké dojezdové
vzdálenosti.

REFERENCE
OUR CLIENTS SAY…

TOMÁŠ HORÁK
Choat Rosemary Hall
Wallingford, CT
Bydlení v kampusu je super.
Je tu spousta kluků, tudíž
není problém si rychle najít
nové kamarády. V kampusu
je mnoho sportovišť, včetně
posilovny a bazénu, které
můžeme libovolně využívat.
Jelikož na zde bydlí i učitelé,
tak kdykoliv potřebujeme
pomoc s věcmi do školy nebo
i mimo ni, není v tom vůbec
problém. Člověk se tu cítí
bezpečně a bezproblémově,
proto jsou internátní školy
v
Americe
zřejmě
tak
populární a rozšířené.

MAXIM KUBÁNEK
Stanstead College
Stanstead, QC

REFERENCE
OUR CLIENTS SAY…

Stanstead
je
malinkaté
městečko, takže ze školy to
máme
všude
blízko.
Sportovní
zázemí
máme
opravdu luxusní, co se týče
stadionu, kabiny regenerace
nebo posilovny. Studium je
poměrně náročné, jelikož se
již začínáme připravovat na
přijímací řízení na vysoké
školy, takže na nás učitelé
mají vysoké nároky a je
potřeba řešit i administrativní
věci přihlášek apod. Obecně
je to zde skvělá zkušenost,
Kanada je opravdu zajímavá
země. Jediné, co je tu trochu
nepříjemné, je ta dlouhá a
mrazivá zima.

KRISTIÁN RŮŽIČKA
Saint Andrews School
Boca Raton, FL

REFERENCE
OUR CLIENTS SAY…

Do zahraničí jsem se vydal ze
dvou
hlavních
důvodů.
Prvním je jazyk a druhým
důvodem je golf. Angličtina
je v dnešní době velice
rozšířená a je potřeba jí
rozumět a být schopen
mluvit. Golf se v Česku dá
hrát pouze určitou dobu
v roce, zatímco na Floridě se
hraje celý rok. To je obrovský
přínos – místo 5 měsíců na
simulátoru strávit 5 měsíců
venku. Je tu pro rozvoj
skvělé zázemí. Jak trenéři,
tak tréninkové plochy a
většina hřišť je ve skvělé
kondici. Ve škole je to něco
nového,
rozdílný
způsob
učení a hlavně všechno
v angličtině, ale s pomocí
místních učitelů se dá vše
lehce zvládnout.

„Be patient, good things take time.“

POMÁHÁME
ROZVÍJET SPORT
UPG TO SUPPORT YOUNG
ATHLETES GROWTH

Projekt UP Global se aktivně podílí na pořádání různorodých aktivit k podpoře
rozvoje mládežnického sportu ve sřední Evropě. Jednou z prvních akcí, které
se nám ve spolupráci s Českou lakrosovou unií podařilo uspořádat, byly semináře
v Praze a Brně s lakrosovou trenérskou legendou Tony Seamanem z USA. Tony je
členem síně slávy amerického lakrosu a za svou kariéru působil na řadě
zahraničních univerzit jako trenér a generální manažer. Momentálně stále aktivně
působí v profesionálním týmu Denver Outlaws a zároveň pomáhá rozvíjet mladé
talenty na jedné z našich partnerských středních škol ve státě Florida.

PARTNERS
SPOLUPRACUJTE S NÁMI!

Staňte s jedním z našich partnerů a rozšiřte pole svých možností jak v tuzemsku,
tak v zahraničí. Pobočka Universal Players Global v současné době spolupracuje
s několika akademickými i sportovními programy, institucemi nebo také
sportovními areály v České republice. V případě zájmu o možnost spolupráce nás
neváhejte kdykoliv kontaktovat.

J.Matičky 351 | 57001 | Litomyšl | Česká Republika
www.upglobal.cz | info@upglobal.cz | +420 724 226 5216
FOLLOW US

@upglobalcz
facebook/instagram

