Język angielski ogólny i biznesowy
EC ENGLISH LANGUAGE CENTRES - CAPE TOWN, RPA

E

nglish Language Centres jest siecią szkół
posiadającą swoje placówki w 18 miastach w
Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, a nawet w
Afryce. Wszystkie szkoły posiadają akredytacje
odpowiednich stowarzyszeń krajów, w których się
znajdują. Świadczy to o tym, jak ważna jest jakość
nauczania języków we wszystkich centrach
szkoleniowych. Szkoły EC znajdują się tylko w krajach,
w których języka angielski jest językiem urzędowym i tylko w najlepszych
lokalizacjach.
EC Cape Town znajduje się w nowoczesnym budynku w centrum miasta,
blisko licznych kafejek i restauracji.

Rodzaje kursów
Język angielski ogólny
kurs 20 lekcji/tydzień

Język angielski ogólny
kurs intensywny
30 lekcji/tydzień

Angielski biznesowy
kurs 20 lekcji angielskiego ogólnego oraz 10 lekcji angielskiego biznesowego/tydzień
 zagadnienia poruszane w ramach kursy biznesowego: negocjowanie kontraktów,
zarządzanie i HR, tworzenie marki i promocja, zarządzanie projektem, tworzenie CV,
przygotowanie do rozmów biznesowych, prowadzenie rozmów telefonicznych,
przeprowadzanie prezentacji, itp.
 poziom kursów: średnio zaawansowany niższy - zaawansowany;

Informacje ogólne





kursy dostępne cały rok;
początek kursu – każdy poniedziałek;
minimalny czas pobytu: 1 tydzień;
liczba osób w grupie – 12 – 14 osób;

CAPE TOWN, RPA
Ceny
Angielski ogólny
(20 lekcji/tydzień)

Angielski ogólny intensywny
(30 lekcji/tydzień)

Angielski biznesowy (20 +10
lekcji/tydzień)

€220

€300

€300

Pokój u rodziny

Pokój u rodziny PLUS

Pokój w rezydencji
studenckiej*

€190/tydzień

€250/tydzień

€220/tydzień

Opłata rejestracyjna €40
Wysłanie zaproszenia wizy €55

Zakwaterowanie

Opłata za znalezienie zakwaterowania €30
* możliwość wyżywienia (śniadanie +lunch pon-pt) €50/tydzień

Przykładowy kosztorys pobytu 2 tygodniowego
Angielski intensywny (30 lekcji) 2 tygodnie
Opłata rejestracyjna
Wysłanie zaproszenia wizy
Pokój u rodziny
2 tygodnie
Opłata za organizację zakwaterowania
Suma

€600
€40
€55
€380
€30
€1105/2 tyg.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości zadzwoń do nas lub napisz.
Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania
i pomożemy zorganizować wyjazd

poliglota sp. z o.o.
ul. pruszkowska 17
02-119 warszawa
tel.: 22 822 05 81/82
tel.kom.:693 428 193
www.poliglota.com.pl
poliglota@poliglota.com.pl

