Język hiszpański prawniczy
Escuela Delengua

S

zkoła Delengua znajduje się w Grenadzie,
pomiędzy najwyższymi górami w Hiszpanii
Sierra Nevada i plażami Costa Tropical.
Grenada jest jedną z najważniejszych miejscowości
turystycznych, słynna ze swego położenia, zbytków i
niezapomnianych krajobrazów. Największą atrakcją
jest piękny zespół pałacowy z XIII w. zbudowany
przez Narsydów – Alhambra. Siedziba szkoły mieści
się w centrum miasta, w zabytkowej rezydencji z
ogrodem i tarasem.
Kurs przeznaczony dla prawników, sędziów, pracowników kancelarii,
studentów prawa i osób, którym język prawniczy jest niezbędny w
codziennej pracy.

Informacje ogólne

Tematyka kursu

 kurs obejmuje 20 lekcji hiszpańskiego
ogólnego i 10 lekcji hiszpańskiego
prawniczego tygodniowo;
 w cenę wliczona jest przynajmniej
jedna wycieczka do
sądu/kancelarii/więzienia;
 czas trwania kursu: 2, 3 lub 4 tygodnie;
 wymagany poziom: min. B1.
 liczba osób w grupie: od 1 do 5;
 kursy rozpoczynają się w każdy
poniedziałek;

 wprowadzenie do prawa: źródła prawa,
zarys prawa hiszpańskiego;
 Konstytucja i władza sądownicza:
sądownictwo, organizacja sądu w
Hiszpanii;
 porady prawne: odzyskiwanie długów,
obowiązki pracodawcy;
 prawo cywilne i handlowe: prawo
cywilne, umowy i kontrakty;
 prawo karne i kryminologia:
postępowanie, kryminologia;
W zależności od potrzeb tematyka kursu
może być dostosowana do indywidualnych
potrzeb słuchaczy.

Grenada
Cena
2 tygodnie

3 tygodnie

4 tygodnie

€520

€760

€985

Zakwaterowanie
2 tygodnie

3 tygodnie

4 tygodnie

Pokój u rodziny

€335

€480

€625

Pokój w mieszkaniu
studenckim

€185

€225

€325

Transport z lotniska Grenada €40
Transport z lotniska Malaga €160

Możliwość dodatkowych lekcji tańca flamenco w mini grupie,
2 lekcje dziennie od poniedziałku do czwartku.
Cena: 125 euro/tydzień

Przykładowy kosztorys
Hiszpański prawniczy
Pokój u rodziny
Suma

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

2 tygodnie
2 tygodnie

€520
€335
€855/ 2 tygodnie
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