Język angielski biznesowy
Sidmouth International School

S

idmouth International School jest niezależną
szkołą językową z doświadczonym zespołem i
kadrą nauczycieli posiadających
rekomendacje British Council. Siedziba szkoły
znajduje się w centrum miasta, zaledwie 5 minut
spacerem do morza. Sidmouth położone jest na południowo-zachodnim wybrzeżu
Anglii w hrabstwie Devon. To nadmorskie miasteczko leży u stóp majestatycznych
czerwonych klifów i zielonych wzgórz Sid Valley. Znajduje się tam wiele uroczych
kafejek, restauracji i pubów, w których można odpocząć po dniu spędzonym na
pięknych i bezpiecznych plażach.

Opis kursów
Kursy indywidualne
jeden-na-jeden

Kurs łączony:
angielski ogólny +
zajęcia jeden-na-jeden

Kursy indywidualne dają możliwość
intensywnej pracy z językiem skupiając się
na indywidualnych potrzebach. Program
kursu jest szczegółowo określany z
metodykiem przez telefon lub e-mail
jeszcze przed przyjazdem do szkoły.
Słuchacz prowadzony jest przez grupę
lektorów, a jego postępy monitorowane
przez cały zespół.

Kurs jest połączeniem kursów języka
angielskiego ogólnego i zajęć
indywidualnych z języka angielskiego
biznesowego. Kurs kładzie nacisk na rozwój
umiejętności komunikowania się podczas
spotkań i rozmów telefonicznych, pisania i
rozumienia dokumentów oraz
korespondencji biznesowej. Grupy
maksymalnie 6-osobowe, w sezonie
wakacyjnym – 9-osobowe.

Sidmouth
Cena
Kursy indywidualne jeden-na-jeden

Szkoła SIS

20 lekcji/tydzień

28 lekcji/tydzień

40 lekcji/tydzień

8 czerwca - 30 sierpnia

£725

£965

£1360

Pozostała część roku

£570

£740

£1050

Opłata rejestracyjna £50

Kurs łączony: angielski ogólny + zajęcia jeden-na-jeden
Business English
(20+6 lekcji/tydzień)

Business English
(20+12 lekcji/tydzień)

8 czerwca - 30 sierpnia

£500

£675

Pozostała część roku

£360

£470

Opłata rejestracyjna £50

Zakwaterowanie
Pokój u rodziny
9 czerwca - 1 września

£175/tydzień

Pozostała część roku

£155/tydzień

Szkoła może również zaaranżować noclegi w hotelu,
wynajęcie pokoju lub studio.

Dojazd z lotniska
 Szkoła organizuje bezpłatny przejazd z lotniska i na lotnisko Heathrow w każdą
sobotę.
 Istnieją również regularne linie autobusowe z Gatwick i Stanstead na lotnisko
Heathrow.
 Możliwy jest również transport samochodem lub taxi. Przykładowe kursy/ceny:
 Heathrow/Sidmouth £200
 ·Gatwick/Sidmouth £220
 ·Standsted/Sidmouth £280
 ·Exeter Airport/Sidmouth £35
 ·Bristol Airport/Sidmouth £120

Sidmouth
Przykładowy kosztorys
Zajęcia indywidualne 20 lekcji/tydzień
Opłata rejestracyjna
Pokój u rodziny

£725
£50
£175

Suma

£950/tydzień

Kurs łączony 20+12 lekcji/tydzień
Opłata rejestracyjna
Pokój u rodziny

£675
£50
£175

Suma

£900/tydzień

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