Język angielski
STUDIO CAMBRIDGE - obozy wakacyjne

S

tudio Cambridge jest najstarszą i największą
szkołą języka angielskiego w Cambridge w
Wielkiej Brytanii. Reputacja szkoły opiera się na
tych samych wysokich standardach, które towarzyszą
szkole od początku działalności – czyli od 59 lat.
Główna siedziba szkoły znajduje się w XIX-wiecznych wiktoriańskich
budynkach w centrum Cambridge, położonych w odległości 400 metrów od
głównego dworca kolejowego i 10 minut pieszo od centrum miasta.

Sir Edward
 kurs przeznaczony dla dzieci 9 - 12 (13) lat
 miejsce: Ely, Cambridgeshire
 kurs obejmuje 15 lekcji tygodniowo
 zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki,
czwartki, piątki i soboty
 czas trwania kursu: 2 tygodnie
 wszyscy uczniowie zakwaterowani są na kampusie,
kilka minut piechotą od centrum nauczania
 uczniowie zakwaterowani są w pokojach
kilkuosobowych, różnej narodowości
 kurs obejmuje dwie całodniowe wycieczki tygodniowo: w środy i niedziele
 po południu organizowany jest program sportowo - kulturalny
 cena obejmuje wyżywienie: 3 posiłki dziennie
 stosunek ilości opiekunów do uczniów wynosi 1:7
 opiekunowie sprawują opiekę przez całą dobę
 terminy rozpoczęcia kursu: 21 lipca 2013

Sir Henry
 kurs przeznaczony dla młodzieży 10 - 14 lat
 miejsce: Bishop’s Stortford
 kurs obejmuje 20 lekcji tygodniowo
 zajęcia popołudniowe w poniedziałek, wtorek,
środę, piątek, sobota
 zakwaterowanie wszystkich uczniów w kampusie
oddalonym kilka minut od centrum nauczania
 uczniowie zakwaterowani są w pokojach 2-4
osobowych wraz z uczestnikami różnych
narodowości
 cena obejmuje wyżywienie i dwie całodniowe wycieczki w czwartki i niedziele
 kurs trwa od 2 do 5 tygodni
 terminy rozpoczęcia kursów: 30 czerwca, 7 lipca, 14 lipca, 21 lipca

Sir Richard









kurs dla młodzieży w wieku 10 - 16 lat
miejsce: Reading
kurs obejmuje 20 lekcji angielskiego tygodniowo
kurs trwa od 2 do 5 tygodni
zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki i soboty
uczniowie zakwaterowani są w kampusie Leighton Park School
wokół kampusu znajdują się tereny rekreacyjne, boiska
trzy opcje do wyboru w programie zajęć popołudniowych: treningi piłki nożnej, kursy
tańca i zajęcia sportowe ogólne
 cena obejmuje wyżywienie
 terminy rozpoczęcia: 7 lipca, 14 lipca, 21 lipca, 28 lipca,

Ceny
Sir Edward

Sir Henry
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2 tygodnie

£1760

£1600

£1760

3 tygodnie

-

£2195

£2455

4 tygodnie

-

£2780

£3150

5 tygodni

-

£3365

£3845

Cena kursu obejmuje

Opieka nad kursantami








Szkoła zatrudnia wykwalifikowanych
pracowników opiekujących się kursantami
ich zakwaterowaniem u rodzin
goszczących w czasie trwania kursu.
Kursanci mają też do dyspozycji numer
telefonu do całodobowego kontaktu ze
szkołą. Opłata za kurs obejmuje również
ubezpieczenie medyczne na czas trwania
kursu.






zajęcia językowe
zakwaterowanie
3 posiłki dziennie
program społeczny i kulturalny
wycieczki
transport z lotniska w Heathrow lub
Stansted
rejestrację
ubezpieczenie
materiały dydaktyczne
zaświadczenie o ukończeniu kursu

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

