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JASTRZĘBIA GÓRA
letnia szkoła języka angielskiego z na  ve speakerami

#nativespeakers #angielski #jastrzebiagora #morze #baltyk

W obozowym planie dnia słowo nuda nie istnieje, a każdy 
dzień daje mnóstwo powodów do uśmiechu. Zajęcia 
sportowe, gry, warsztaty i inne atrakcje uzupełnia obec-
ność na  ve speakerów. Pod ich czujnym i troskliwym 
okiem wspólne zadania językowe i konwersacje stają się 
czystą przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. 

PROGRAM JĘZYKOWY
Program językowy na obozie JPJ składa się z dwóch ele-
mentów: 
• lekcji teoretycznych, każda lekcja trwa 45 minut
• zajęć w terenie

Turnus 12 dni Turnus 9 dni
Lekcje w klasach 20 14
Zajęcia w terenie 30 21

ZAJĘCIA JĘZYKOWE KLASOWE: W czasie obozu na  ve 
speakerzy poprowadzą lekcje w klasach z naciskiem na 
konwersacje, ale nie zabraknie także doskonalenia gra-
matyki, słownictwa i pisowni. Podział na grupy nastąpi 
na podstawie testu kwalifi kacyjnego. Zajęcia językowe 
odbywają się w dwóch blokach – rano i po południu 
(2 x 1,5 h). Zajęcia językowe dla najmłodszych uczest-
ników mogą być prowadzone naprzemiennie przez 
lektora polskiego i na  ve speakera (w zależności od po-
ziomu zaawansowania dzieci).

ZAJĘCIA JĘZYKOWE W TERENIE
Praktyczne ćwiczenia prowadzone są przez na  ve 
speakerów. Proponujemy quizy i zabawy, ale też anga-
żujemy młodych ludzi w przygotowanie i realizowanie 
gimnastyki, gier miejskich i innych aktywności przy wy-
korzystaniu ich indywidualnych zdolności. Możliwość 
zaprezentowania swoich umiejętności po angielsku jest 
dla nastolatków wielkim przeżyciem. Dzięki warsztatom 
językowym w terenie młodzież zyska większą płynność 
mówienia i rozumienia angielskiego w zakresie różnej 
tematyki. 
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość 
języka angielskiego w stopniu podstawowym.

STAWIAMY NA AKTYWNY 
WYPOCZYNEK
Uczestnicy korzystają z uroków pobytu nad Bałtykiem. 
Planujemy plażowanie, kąpiele w morzu, rozgrywki 
siatkówki i inne zajęcia sportowe. Dla chętnych: war-
sztaty modowe, przyrodnicze, survivalowe, podstaw 
fotografi i, promowania zdrowego stylu życia, zajęcia 
dotyczące bezpiecznego korzystania z portali spo-
łecznościowych. Będzie również BUBBLE FOOTBALL 
i LASEROWY PAINTBALL. 

WAŻNE INFORMACJE
• obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez rodzi-

ców lub osoby pisemnie upoważnione.
• sugerowane kieszonkowe ok. 120 PLN

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Wypoczynkowy Feniks położony jest niecałe 
400 m od morza. Do naszej dyspozycji: boisko do bad-
mintona, boisko do siatkówki, miejsce na ogniska oraz 
plac zabaw dla dzieci i boisko do piłki nożnej w pobliżu 
ośrodka. 
Pokoje: wieloosobowe (3–5 osób) z pełnym węzłem 
sanitarnym. Dodatkowo sala TV, sala mul  medialna z do-
stępem do internetu, sale do gry w ping-ponga i piłkarzyki 
oraz pracownie do prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Wyżywienie: 3 × dziennie (śniadanie, obiad + podwie-
czorek, kolacja) + suchy prowiant na drogę powrotną.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
• zakwaterowanie: 11 noclegów (turnus 1–4)/ 8 nocle-

gów (turnus 5) w Ośrodku Wypoczynkowym Feniks 
• wyżywienie: 3 × dziennie plus suchy prowiant na 

drogę powrotną
• opieka: ratownika, kadry pedagogicznej oraz opieka 

medyczna – pielęgniarka w ośrodku i lekarz na zawo-
łanie

• ubezpieczenie AXA: NNW 5000 PLN
• lekcje nauki języka angielskiego prowadzone przez 

na  ve speakerów 
• materiały dydaktyczne do nauki języka angielskiego 

i dyplom
• koszulka obozowa, bubble football i laserowy paint-

ball, ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki

TRANSPORT
Dojazd własny: prosimy o przybycie do ośrodka o godzi-
nie 15:00, odbiór uczestników NAJPÓŹNIEJ do godziny 
10.00.
Przejazd autokarem: na trasie Warszawa – Łódź – Toruń 
– Bydgoszcz – Jastrzębia Góra. 
Wyjazd z miast z trasy południowej i zachodniej do po-
twierdzenia 5 dni przed wyjazdem.
Transport realizujemy pod opieką wychowawcy lub 
konwojenta. Na zbiórkę zapraszamy na 30 minut przed 
planowaną godziną odjazdu.  

Miejscowość Miejsce zbiórki Wyjazd Powrót* Dopłata

Trasa południowa – realizowana przy min. 8 osobach – dowózka busem 
do Łodzi

Kraków Parking przy stadionie „Wisły”, 
ul. Reymonta 22 03.45 22:00 250 PLN

Katowice Dw. PKS, ul. Piotr Skargi 04.45 21:00 250 PLN

Częstochowa

Wyjazd: Parking przy McDonald’s, 
ul. Drogowców 1

Powrót: Parking przy McDonald’s, 
ul. Wojska Polskiego 263

06:00 19.45 220 PLN

Trasa centralna wyjazd potwierdzony – przejazd autokarowy
Warszawa Dw. Zachodni PKS, st. 11 06.00 19.45 200 PLN

Łódź Dw. PKP Łódź Widzew, ul. Służbowa 8 
(parking przed budynkiem dworca) 08.00 17.45 200 PLN

Toruń Stacja Orlen, ulica Łódzka 83 11.00 14.45 180 PLN

Bydgoszcz Parking pod Halą Łuczniczka, 
ul. Toruńska 59 12.00 13.45 150 PLN

Trasa zachodnia – realizowana przy min. 8 osobach – dowózka busem do 
Bydgoszczy

Wrocław Parking przy ul. Ślężnej (róg ul. Ka-
miennej przy Wzgórzu Andersa) 05:45 19.30 250 PLN

Poznań Dworzec Autobusowy PKS przy CH 
Avenida ul. S. Matyi 2 08:45 16:45 250 PLN

Gniezno Stacja Lotos, ul. Żwirki i Wigury 32 10:15 15:15 220 PLN
* Podana w rozkładzie jazdy godzina powrotu jest godziną orientacyjną

wiek 
uczestników:  12–17 lat turnusy 1, 2, 3

 8–16 lat turnus 4, 5

czas trwania:  12 dni/ 9 dni turnus 5

transport: autokar

zajęcia językowe w klasach i w terenie 
z na  ve speakerami

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 500 PLN
CENA OBOZU (bez opłaty za transport)

JPJ-1 23.06–04.07.2019 1710 PLN 
JPJ-2 05.07–16.07.2019 1710 PLN 
JPJ-3 17.07–28.07.2019 1710 PLN 
JPJ-4 29.07–09.08.2019 1710 PLN 
JPJ-5 10.08–18.08.2019* 1450 PLN 

* UWAGA! turnus 9 – 8 noclegów

PROMOCJA: 
-100 PLN do 28.02.2019

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszą-
cej 45 osób, impreza może zostać przez organizatora 
odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów z ty-
tułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator 
powiadamia o tym nie później niż 20 dni przed datą 
wyjazdu.

FAKULTATYWNIE  PŁATNE W BIURZE
Zajęcia fakultatywne nie są realizowane kosztem zajęć 
językowych: 
• warsztaty tenisa ziemnego – zajęcia z instruktorem 

Szkoły Tenisa KAMSPORT: doskonalenie gry w te-
nisa na korcie, zajęcia ogólnorozwojowe i zajęcia 
teoretyczne. Warsztaty realizowane przy minimum 
5 osobach. 
Cena: 300 PLN – turnusy 1–4: 9 godzin zegarowych
Cena: 250 PLN – turnus 5: 7,5 godziny zegarowej
Uczestnicy powinni posiadać własne rakiety (moż-
liwość wypożyczenia rakiety na miejscu: 20 PLN/
turnus). 

• warsztaty taneczne – doskonalenie technik tańca, 
zajęcia taneczne z instruktorem – realizowane przy 
minimum 8 osobach: 
Cena 100 PLN – turnusy 1–4: 8 godzin (każda po 
60 minut), 
Cena: 70 PLN – turnus 5: 5 godzin (każda po 
60 minut), 

• wycieczka do Aquaparku – 2 godzinny pobyt 
w Aquaparku – (przy zgłoszeniu się minimum 
20 osób). Cena: 69 PLN.

DOBROWOLNE UBEZPIECZNIA 
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji może być zgło-
szone do 5 dni od daty zawarcia umowy i wpłaty 
zaliczki wraz z kosztami ubezpieczenia. W przypadku 
gdy do rozpoczęcia imprezy jest mniej niż 30 dni KR 
można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy.
• KR ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 55 PLN 

(turnusy 1–4)/ 45 PLN (turnus 5)
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