
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WITAMY W YOUR ENGLISH SUMMER 

Liverpool  to jedno z najbardziej  znanych i 

ekscytujących brytyjskich miast. Your English Summer 

zapewnia niezapomniane atrakcje gwarantujące 

przeżycie najlepszych wakacji!  

Wieloletnie doświadczenie w szkolnictwie, przekłada 

się na zrozumienie potrzeb studentów i możliwości 

stworzenia środowiska do nauki, w którym wiedza i 

umiejętności są najlepiej przyswajane. Nauka 

odbywa się w małych, międzynarodowych grupach. 

Zajęcia prowadzone są w oparciu o bogaty w 

zróżnicowane materiały program nauczania,  który 

powstał w oparciu o doświadczenie w pracy ze 

szkołami letnimi. Priorytetem jest nabycie przez 

studentów biegłości w mówieniu oraz nabycie 

pewności siebie. 

Zajęcia sam na sam z native speakerami stanowią 

dobre źródło ćwiczeń praktycznych. 

Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu. 

MIĘDZYNARODOWA, LETNIA SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

DLA MŁODZIEŻY W WIEKU OD 13 DO 16 LAT 
 

 

PROGRAM JĘZYKOWY: 

- 15 godz. zajęć językowych tygodniowo,  

- możliwość zajęć indywidualnych,  

- otoczenie sprzyjające nauce języka angielskiego 

Jeśli przygotowujesz się do egzaminu, z chęcią 

przygotujemy dla Ciebie dodatkowe materiały i 

udzielimy kilku wskazówek. 

 

KAMPUS 

Warunki panujące na kampusie to idealne 

środowisko do nauki, ale też zajęć 

rekreacyjnych. Znajduje się on tylko 15 minut od 

centrum Liverpoolu. 

- nowoczesne sale lekcyjne, 

- kuchnie, stołówka, kafejka,  

- boiska sportowe dostosowane do każdych 

warunków pogodowych,  

- pokoje z dostępem do Wi-Fi. 

Nasze ośrodki są nowoczesne i wygodne, a 

każdy pokój wyposażony jest we własną 

łazienkę. Korzystamy z kart wstępu, a dziewczęta 

i chłopcy usytuowani są w osobnych obszarach. 

Stołówka oferuje 3 posiłki dziennie 

(gorące/zimne/wegetariańskie). Jesteśmy też 

otwarci na diety specjalne, np. bezglutenowe 

itp. Zapewniamy napoje oraz przekąski przez 

cały dzień, a dodatkowo uczniowie mają 

dostęp do szkolnego sklepu. 

 

 

 

NAWIĄZUJ MIĘDZYNARODOWE ZNAJOMOŚCI 

SZLIFUJ SWÓJ ANGIELSKI 

PRZEŻYJ NIESAMOWITĄ PRZYGODĘ 



 

Do kampusu jest możliwe dotarcie z kilku lotnisk. 

Najbliższe (Liverpool) to tylko 15 minut drogi, 

następnie Manchester (45 minut) i Heathrow (3,5 

godziny). Podróż w obie strony nie jest wliczona w 

cenę kursu. 

Oferujemy transport uczniów z lotnisk Liverpool i 

Manchester między 9:00 a 17:00. Dla uczestników 

podróżujących samodzielnie, doradzamy usługę dla 

podróżujących nieletnich, w ramach której obsługa 

lotu osobiście przekaże dziecko członkowi naszego 

zespołu czekającemu na miejscu. Dla 

podróżujących poza godzinami dyżurów oferujemy 

pomoc w organizacji. Istnieje również możliwość 

dowozu lub odbioru osobistego dziecka na/z 

kampusu. 

ZAJĘCIA DODATKOWE 

Studenci każdego dnia mogą wybrać 2 różne 

aktywności z dostępnych opcji: tenis, 

koszykówka, badminton, zajęcia artystyczne, 

zajęcia muzyczne, ping-pong, piłka nożna i 

wiele innych! 

Letnie wieczory są pełne ekscytujących 

rozrywek, dzięki którym nasi uczestnicy mają 

lepsze możliwości do spędzania razem czasu, 

np.: dyskoteki, kino, quizy, pokaz talentów, 

kręgle, konkursy, podchody, noc gier etc. 

 

WYCIECZKI 

Liverpool ma wiele do zaoferowania, co bez 

wątpienia jest powodem licznych odwiedzin 

turystów. Uczestnicy kursu 2 razy w tygodniu 

będą mogli udać się na wycieczki takie jak: 

zwiedzanie miasta, (m.in.:  Museum of Liverpool, 

rejs do Mersey), park rozrywki Alton Towers, 

zwiedzanie Anfield Stadium, Crosby Beach, The 

Beatles Story. 

Jako dodatek do programu oferujemy opcję 4-

dniowego zwiedzania. Wycieczka, która 

rozpocznie się 10 sierpnia, dopasowana będzie 

do indywidualnych potrzeb i zawiera na swojej 

trasie York, Oxford oraz Londyn.  

 

Priorytetem jest bezpieczeństwo i dobre warunki dla 

naszych uczniów, dlatego też zespół składa się z 

doświadczonych i wykwalifikowanych osób. 

W razie konieczności, zapewniamy pomoc w 

rozwiązywaniu problemów oraz pomoc i wsparcie. 

Ponadto na miejscu oraz na każdej wycieczce do 

dyspozycji uczestników będzie ratownik medyczny. 

 

Opłata rezerwacyjna wynosi £350, należy dokonać płatności w terminie 7 dni. Reszta kwoty powinna 

zostać opłacona do 31 maja 2019r.  

Następnie pozostaje tylko spakować walizki i przygotować się na lato pełne wrażeń. 

DOSTĘPNE TERMINY: 

12 LIPCA - 26 LIPCA (2 tyg.) - £ 1850 

12 LIPCA – 2 SIERPNIA (3 tyg.) - £ 2775 

26 LIPCA - 9 SIERPNIA (2 tyg.) - £ 1850 

12 LIPCA - 9 SIERPNIA (4 tyg.) - £ 3700 

 


