Dołącz do grupy: facebook.com/groups/obozyataspolska

JASTRZĘBIA
GÓRA
letnia szkoła języka angielskiego
z native speakerami
wiek uczestników: 8–12 lat i 13–16 lat
czas trwania: 12 dni/ 9 dni
zajęcia z na ve speakerami
PROMOCJA: -100 PLN do 15.03.2018

Wakacje nie muszą kojarzyć się tylko z lenistwem! Jeśli nie lubisz się nudzić i szukasz
niezapomnianych wrażeń – jedź z nami do Jastrzębiej Góry. Podobnie jak w latach
poprzednich zajęcia będą prowadzone przez native speakerów. To fantastyczna
okazja, aby w praktyce sprawdzić swoje umiejętności językowe, a nie ma na to lepszego sposobu niż spotkanie oko w oko z obcokrajowcem. Nauka to jednak nie wszystko
– czeka na Was wiele atrakcji. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę.

 PROGRAM JĘZYKOWY
Program językowy na obozie JPJ składa się z dwóch elementów – lekcji teoretycznych,
każda lekcja trwa 45 minut oraz zajęć w terenie
Lekcje w klasach
Zajęcia w terenie

Turnus 12 dni
20
30

Turnus 9 dni
14
21

Do nabycia: daszek tenisisty: 30 PLN; daszek + koszulka: 60 PLN)
Zajęcia są realizowane w ciągu 3 do 7 dni pobytu, w zależności od warunków pogodowych. Warsztaty realizowane przy
minimum 10 osobach. Cena: 300 PLN (dot. turnusów 1–4)/ 250 PLN (dot. turnusu 5)
• warsztaty taneczne – 10 godzin tanecznych, każda po 45 min., z instruktorem, doskonalenie technik tańca (dot. turnusów 1–4). Cena 100 PLN/ 7 godzin zajęć tanecznych
z instruktorem, doskonalenie technik tańca (dot. turnusu 5). Cena: 70 PLN
• wycieczka do Aquaparku – 2 godzinny pobyt w Aquaparku – (przy zgłoszeniu się
minimum 20 osób). Cena: 65 PLN
Zajęcia fakultatywne nie są realizowane kosztem zajęć językowych.

 DODATKOWE UBEZPIECZENIE

ZAJĘCIA JĘZYKOWE KLASOWE: W czasie obozu native speakerzy poprowadzą lekcje
w klasach z naciskiem na konwersacje, ale nie zabraknie także doskonalenia gramatyki,
słownictwa i pisowni. Podział na grupy nastąpi na podstawie testu kwalifikacyjnego.
Zajęcia językowe odbywają się w dwóch blokach – rano i po południu (2 x 1,5 h). Zajęcia
językowe dla najmłodszych uczestników mogą być prowadzone naprzemiennie przez
lektora polskiego i native speakera (w zależności od poziomu zaawansowania dzieci).
ZAJĘCIA JĘZYKOWE W TERENIE: Praktyczne ćwiczenia prowadzone są przez native
speakerów. Proponujemy quizy i zabawy rozwijające indywidualne zdolności uczestników.

 STAWIAMY NA AKTYWNY WYPOCZYNEK
W części pozalekcyjnej uczestnicy będą mogli korzystać z uroków pobytu nad Morzem
Bałtyckim. Planujemy plażowanie, kąpiele w morzu, różnorodne zajęcia sportowe. Dla
chętnych nasi instruktorzy przeprowadzą zajęcia dziennikarstwa, przyrodnicze, survivalowe oraz z podstaw fotografii. Będzie również BUBBLE FOOTBALL i LASEROWY
PAINTBALL.

• dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 55 PLN (dot. turnusów 1–4)/
45 PLN (dot. turnusu 5); deklarowane w ciągu 3 dni roboczych od momentu rezerwacji imprezy i wpłaty zaliczki

 WAŻNE INFORMACJE
• odbiór uczestników z dojazdem własnym NAJPÓŹNIEJ do godziny 10.00
• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodziców lub osoby upoważnione
• uczestników z dojazdem własnym prosimy o przybycie do ośrodka około godziny
15:00 Adres ośrodka: Ośrodek Kolonijno-Wczasowy Feniks, ul. Wypoczynkowa 2,
84-104 Jastrzębia Góra

 TRANSPORT
Przejazd autokarem na trasie Warszawa – Łódź – Toruń – Bydgoszcz – Jastrzębia Góra.
W przypadku mniejszej ilości osób trasa południowa i zachodnia może być realizowana
innymi środkami transportu. Trasa południowa i zachodnia realizowana będzie przy
minimum 5 osobach. Szczegóły przejazdu do potwierdzenia 5 dni przed wyjazdem.
Transport realizujemy pod opieką wychowawcy lub konwojenta. Na zbiórkę zapraszamy na 30 minut przed planowaną godziną odjazdu.
Miejscowość

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Wypoczynkowy Feniks położony jest niecałe 400 m od morza, z dala od ruchliwych ulic. Na terenie z dużą ilością zieleni obejmującym prawie 1,5 ha znajdują się:
boisko do badmintona, do siatkówki, miejsce na ogniska oraz plac zabaw dla dzieci. Za
ogrodzeniem, w pobliżu obiektu zlokalizowane jest boisko do piłki nożnej. Zakwaterowanie w pokojach maks. 4–5-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym i balkonami.
Dodatkowo sala TV, sala mulitmedialna z dostępem do internetu, sale sportowe do gry
w ping-ponga i piłkarzyki, 4 sale do prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie i suchy prowiant na drogę powrotną.

 ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

 FAKULTATYWNIE płatne w biurze
• warsztaty tenisa ziemnego – 9 pełnych godzin zajęć z instruktorem Szkoły Tenisa
KAMSPORT (dot. turnusów 1–4)/ 7,5 godzin zajęć (dot. turnusu 5) obejmujących: doskonalenie gry w tenisa ziemnego na korcie (korty oddalone są od ośrodka o ok. 100 m),
zajęcia ogólnorozwojowe oraz zajęcia teoretyczne. Uczestnicy powinni posiadać
własne rakiety (istnieje możliwość wypożyczenia rakiety na miejscu: 20 PLN/turnus).
NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Częstochowa

Wyjazd Powrót* Dopłata

220 PLN

Informacje na atas.pl na 5 dni przed wyjazdem

220 PLN

Informacje na atas.pl na 5 dni przed wyjazdem

200 PLN

Trasa centralna wyjazd potwierdzony – przejazd autokarowy
Warszawa

Dw. Zachodni PKS, st. 11, powrót na st. przyjazdowe

06.00 19.45 180 PLN

Łódź

Dw. Autobusowy Północny, ul. Smugowa 30/32

08.00 17.45 180 PLN

Dw. PKS, ul. Dąbrowskiego 8/24 st. 12

11.00 14.45 150 PLN

Toruń
Bydgoszcz

• 11 noclegów (dot. turnusów 1–4) / 8 noclegów (dot. turnusu 5)
• wyżywienie 3 x dziennie
• bubble football i laserowy paintball, ognisko z pieczeniem kiełbasek, profesjonalnie
zaaranżowane dyskoteki
• opieka ratownika, kadry oraz opieka medyczna – pielęgniarka i lekarz
• ubezpieczenie NNW AXA (5000 PLN)
• lekcje nauki języka angielskiego prowadzone przez native speakerów w formie zajęć
w salach i zajęcia w terenie – dokładny opis patrz tabelka „program językowy”
• materiały dydaktyczne do nauki języka angielskiego
• dyplomy potwierdzające udział w Letniej Szkole Języka Angielskiego ATAS

10 OBOZY JĘZYKOWE

Kraków
Katowice

Miejsce zbiórki

Trasa południowa (realizowana przy min. 5 os.)
– środek transportu do potwierdzenia na 5 dni przed wyjazdem
Informacje na atas.pl na 5 dni przed wyjazdem

Wrocław

Parking pod Halą Łuczniczka, ul. Toruńska 59
12.00 13.45 120 PLN
Trasa zachodnia (realizowana przy min. 5 os.)
– środek transportu do potwierdzenia 5 dni przed wyjazdem
Informacje na atas.pl na 5 dni przed wyjazdem
220 PLN

Poznań

Informacje na atas.pl na 5 dni przed wyjazdem

220 PLN

Gniezno

Informacje na atas.pl na 5 dni przed wyjazdem

200 PLN

* Podana w rozkładzie jazdy godzina powrotu jest godziną ORIENTACYJNĄ

TURNUSY I CENY
JPJ-1
JPJ-2
JPJ-3
JPJ-4
JPJ-5*

24.06–05.07.2018
06.07–17.07.2018
18.07–29.07.2018
30.07–10.08.2018
11.08–19.08.2018

1650 PLN
1650 PLN
1650 PLN
1650 PLN
1390 PLN

* UWAGA! Turnus 9 dni, 8 noclegów

www.atas.pl
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