KURS ZIMOWY

CAMBRIDGE
wiek: 14 - 17 lat
czas trwania: 8 dni
zakwaterowanie: rodzina goszcząca
transport: samolot

Studio Cambridge: to najstarsza szkoła języka angielskiego w
Cambridge w Anglii. Została założona w 1954 roku. Jej misją jest
łączenie ludzi z całego świata w celu nauki języka angielskiego w
Anglii oraz pobudzanie ciekawości intelektualnej, świadomości
kulturowej i tolerancji. Szkoła posiada akredytację British Council
oraz zrzeszona jest w English UK.
Cambridge: jedno z najbardziej znanych i rozpoznawalnych miast
na świecie. Od ponad 800 lat centrum kształcenia akademickiego
– dzięki czemu jest symbolem nauczania na najwyższym
poziomie. Wspaniałe dziedzińce uniwersyteckie, mosty, słynne
"punts" na rzece Cam i różnorodność stylów architektonicznych
decydują o niepowtarzalnym charakterze miasta. Uniwersytecka
atmosfera oraz codzienny kontakt z językiem angielskim sprzyjają
efektywnej nauce.
Ośrodek nauczania: program Sir George prowadzony jest na
terenie głównego ośrodka nauczania Studio Cambridge,
położonego na Salisbury Villas, 15 minut spacerem od centrum
miasta i historycznych uniwersytetów. Ośrodek Studio
Cambridge zajmuje tradycyjny XIX-wieczny budynek o
wyjątkowej wiktoriańskiej architekturze. Posiada przestronne
klasy, laboratorium naukowe z bezpłatnym dostępem do WiFi,
kawiarenkę szkolną i ogród. Obiekty sportowe, w tym kryta
pływalnia, oddalone o 10 minut drogi od szkoły.
Kurs językowy: intensywny program zawiera 28 lekcji
tygodniowo, w tym 20 lekcji w godzinach porannych od
poniedziałku do piątku (gramatyka, konwersacje, intonacja,
rozumienie ze słuchu, umiejętność pisania, rozumienie tekstu
czytanego) oraz 8 lekcji popołudniowych w tygodniu z zakresu
Academic Skills, Global Leaders, Creative Social Media, np:
przygotowywanie mini-prezentacji, pisanie eseju; debaty, praca
w grupach; analiza i interpretacja źródeł; kreatywne
rozwiązywanie problemów; nauka „czytania między wierszami”;
techniki niezależnego uczenia się.
Zakwaterowanie: szkoła oferuje mieszkanie u starannie
wybranych rodzin goszczących, dzięki czemu masz świetną
okazję do używania języka w codziennych sytuacjach oraz na
poznanie zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii.
Zlokalizowane maksymalnie 40 minut jazdy komunikacją miejską
od szkoły. Bilet na komunikację miejską pokrywa uczestnik, koszt
biletu wynosi około 20 GBP tygodniowo. Ręczniki są
zapewnione, pranie raz w tygodniu.
Zakwaterowanie: niedziela – niedziela
NADZÓR OPIEKUNA ATAS (min. 10 uczestników)
Opiekun ATAS sprawuje nadzór nad uczestnikami od momentu
wyjazdu z Polski aż do powrotu do kraju, zarówno podczas
przelotu jak i w czasie całego pobytu. Na miejscu opiekę nad
kursantami sprawuje dodatkowo anglojęzyczna kadra szkolna
Uwaga! Wyjazd opiekuna ATAS planowany jest przy min.
10-uczestnikach lecących razem. W przypadku mniejszej liczby
uczestników możliwy jest wyjazd samodzielny.

TERMINY: 12.02 – 19.02.2023 - 8 DNI
CENA:
Przedpłata:

2000 PLN

Dopłaty obowiązkowe:
transport grupowy ATAS: pakiet lotniczy
Warszawa – Londyn –Warszawa

1350 PLN

Dodatkowe opcje:
polisa od kosztów rezygnacji*
*opłata za polisę KR nie podlega zwrotowi,
nawet w wypadku odwołania imprezy przez
organizatora

330 PLN

specjalna dieta bez dopłaty: wegetariańska,
wegańska , bez laktozy, bez glutenu

0 PLN

OPŁATA ZAWIERA
NAUKA:
●

●
●
●
●
●
●

Kurs intensywny: 28 lekcji w tyg., każda lekcja 45 min.
(zajęcia od poniedziałku do czwartku w godz. 09.3015.15, w piątek w godz. 09.30-13.00)
3 samodzielne sesje lekcyjne po 45 minut (pn, śr, i czw.)
pod okiem wykwalifikowanej kadry szkolnej
Nauka w grupach międzynarodowych
Maksymalna liczba osób w grupie: 16
Test kwalifikacyjny
Szkolne materiały do nauki
Certyfikat ukończenia kursu

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:

Rodzina goszcząca: pokój 2-osobowy
Śniadanie, lunch (ciepły od poniedziałku do piątku w szkole,
weekendy pakowany u rodziny), obiadokolacja.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

Popołudniowe aktywności w szkole - wtorek w godz. 15.20 –
16.05, np. krykiet lub dekorowanie muffinek.
Zajęcia kulturowe w piątek w godz. 14.00 – 16.00 – np. wizyta w
słynnym King’s College należącym do uniwersytetu Cambridge.
Sobotnia, całodniowa wycieczka do Londynu - spacer wśród
najsłynniejszych londyńskich zabytków.

TRANSFER:

Transfer szkolny z /na lotnisko Heathrow w Londynie w dniu
przyjazdu i wyjazdu.
Planowany przelot liniami PLL LOT:
Warszawa-Londyn Heathrow:
godz. 07:30-09:30, nr lotu LO 281
Londyn Heathrow-Warszawa: godz. 10:20-13:50, nr lotu LO 282
Godziny lotu mogą ulec zmianie!

WAŻNE:
●

●

WWW.ATAS.PL

6490 PLN

KAA-10/X/Z

Zasady
wjazdu
do
Wielkiej
Brytanii:
https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/informacje-dlapodrozujacych
Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego
paszport

