www.angielskinamalcie.pl
Obóz językowy dla dzieci i młodzieży na Malcie 2021

Zapraszamy na obóz językowy na północnym wybrzeżu Malty, z
zakwaterowaniem w hotelu niedaleko wybrzeża. Rodzice mogą być
spokojni, ponieważ dzieci będą przebywać pod dobrą opieką
anglojęzycznego

personelu,

w

bezpiecznym

i

komfortowym

INFORMACJE
Zakwaterowanie: Hotel (Topez, Bella Vista lub Qawra Palace, St. Paul’s Bay)
Termin: 19.06–29.08.2021

otoczeniu. Malta to należący do Unii Europejskiej kraj z pięknymi

Wiek: 11–18 lat

plażami i krystalicznie błękitnym morzem oraz licznymi zabytkami.

Min. pobyt: 1 tydzień

Uczestnicy

poza

intensywnym

kursem

języka

anielskiego

odbywającym się w St. Martin’s College będą mogli skorzystać
również z wielu ciekawych aktywności pozalekcyjnych, ćwicząc język
w

praktyce

w

międzynarodowym

środowisku.

Dziecko

ma

zapewnioną opiekę od momentu przylotu na międzynarodowe
lotnisko maltańskie do momentu odwiezienia go z powrotem na
lotnisko maltańskie po zakończeniu obozu.

ZAKWATEROWANIE
Hotel
między hotelem a szkołą to 25 minut jazdy
• Odległość
prywatnym autobusem szkolnym

•
•
•
•
•
•

Pokoje dwu lub trzyosobowe z łazienką
Wyposażenie pokoju: łóżka, szafa, TV, telewizor, klimatyzacja, Wi-Fi,
sejf
Pomieszczenia i obszary wspólne na zewnątrz i wewnątrz hotelu
Sprzątanie pokoju co drugi dzień
Pranie dostępne za dodatkową opłatą
Ręczniki są zapewniane, jednak uczestnicy powinni przywieźć
własny ręcznik plażowy

i śniadanie serwowane jest w hotelu, lunch
• Kolacja
wydawany będzie w szkole lub podczas zajęć
pozalekcyjnych

Cena: 785 EUR / tydzień
Informacje przed wyjazdem: +48 691 280 500, ewa@angielskinamalcie.pl
Numer całodobowy w trakcie obozu: +356 9924 8774
Przylot i wylot: sobota lub niedziela

WYŻYWIENIE
ŚNIADANIE

Stołówka hotelowa: sok, herbata, kawa, tosty, dżemy, płatki

Przekąski

zbożowe, pieczywo i owoce.

W pobliżu znajduje się kilka sklepów, w których można kupić przekąski,
napoje i słodycze.

LUNCH

Stołówka hotelowa, szkoła lub podczas zajęć pozalekcyjnych:
jedno danie na ciepło lub zimno oraz deser. W weekend lunch na
wynos, składający się z kanapek, wody i deseru.
OBIADOKOLACJA

Stołówka hotelowa: trzy dania, 2 główne dania główny, w tym danie
wegetariańskie

Udogodnienia i wyposażenie hotelu

•
•
•
•
•

24-godzinna opieka
Pomieszczenia wspólne na wewnątrz i zewnątrz hoteli
Kącik komputerowy
Basen z miejscem do opalania
Pościel i ręczniki

KURS JĘZYKOWY

•

Prowadzenie zajęć przez wykwalifikowanych i bardzo sympatycznych
lektorów – native speakerów

•
•

20 x 45 minut zajęć w tygodniu rano lub po południu
Test sprawdzający poziom znajomości języka w pierwszym dniu zajęć
i przydzielenie do grup pod względem poziomu i wieku

•
•

Maks. 16 uczniów w klasie
Przydzielenie uczniów do grup z uczniami z różnych krajów (bardzo
niski odsetek Polaków)

•
•
•

Przestronne, nowoczesne sale lekcyjne z interaktywnymi tablicami
Program nauczania z naciskiem na umiejętności komunikacyjne
Materiały do nauki, raport z kursu, certyfikat

INFORMACJE O PROGRAMIE
Przyjazd
Na lotnisku uczestnik kursu, który odpowiednio wcześniej (najpóźniej
7 dni przed rozpoczęciem obozu) podał swoje dane przylotu,
zostanie odebrany przez przedstawiciela szkoły EC i zawieziony do
hotelu. W przypadku problemów ze znalezieniem kierowcy z logo EC
w hali przylotów należy udać się do Welcome Service Area i
zadzwonić pod numer: 356 9924 8774.
Logo szkoły EC:

Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w dni, w których nie ma
całodniowych wycieczek, a także w godzinach wieczornych. Są to
m.in.:

sportowe, takie jak piłka nożna, miniolimpiada, tenis
• Zajęcia
stołowy, siatkówka i koszykówka

• Zajęcia w ciągu dnia, takie jak podchody czy warsztaty teatralne
wieczorne, takie jak karaoke, pokaz talentów oraz
• Zajęcia
gry drużynowe
Kieszonkowe

Powitanie

Cena obozu językowego zawiera wszystkie elementy pobytu (poza

Pierwszego wieczoru odbędzie się spotkanie zapoznawcze, na

zwrotną kaucją płatną gotówką na początku pobytu – 50 euro), jednak w

którym nowo przybyli będą mieli możliwość poznać personel i innych

przypadku gdy uczestnik chciałby mieć własne pieniądze na dodatkowe

kursantów. Zostaną również oprowadzeni po ośrodku i okolicy.

napoje, przekąski, pamiątki, pranie, itd. sugerowana kwota to 150

Otrzymają wszystkie niezbędne informacje dotyczące obozu

euro/tyd.

językowego.

WYCIECZKI
WYCIECZKI PÓŁDNIOWE

• Wyjazdy do najciekawszych miejsc Malty,
takich jak stolica wyspy Valletta, urokliwa
Mdina czy miasto portowe Marsaxlokk –
rejs łodzią.

WYCIECZKI CAŁODNIOWA

•

Wycieczka na maleńką wyspę Comino z
lazurowym wybrzeżem.

WYCIECZKI OPCJONALNE

• Gozo:

całodniowe

zwiedzanie

siostrzanej wyspy maltańskiej, Gozo,
pełnej

zabytków

i

pięknej

natury.

Dodatkowa opłata 35 EUR

• Sycylia: całodniowa wycieczka na
urokliwą włoską wyspę Sycylię, pełną
wspaniałych krajobrazów i mieszanki
kultur. Dodatkowa opłata ok. 150
EUR.

PRZYKŁADOWY 3-TYGODNIOWY PROGRAM OBOZU JĘZYKOWEGO
Dodatkowe
Każdy 14-dniowy pobyt obejmuje 8 do 10 półdniowych wycieczek po

Kursanci mają lekcje w jednym tygodniu rano, a w drugim

Malcie do ekscytujących miejsc, takich jak Valletta, Mdina, Marsaxlokk

po południu.

oraz rejs łodzią. Uczestnicy obozu językowego zwiedzą również

Możliwość przylotu na Maltę: w sobotę lub niedzielę.

przepiękną wyspę Comino. Ponadto oferowane są opcjonalne
wycieczki całodniowe, które można zakupić za dodatkową opłatą.

Poniżej znajduje się przykładowy program obozu językowego.

Transport do różnych miejsc ma miejsce odbywa się prywatnymi
autobusami szkoły.
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OPIEKA NAD KURSANTAMI
Uczestnicy obozu językowe mają zapewnioną całodobową opiekę.
Ich bezpieczeństwo jest priorytetem dla szkoły EC.
Obsługa kursantów
Personel udziela pomocy w kwestiach związanych z następującymi
aspektami:

•
•
•
•
•

Zakwaterowanie
Transfer z lotniska / na lotnisko
Informacje o usługach lokalnych
Pomoc w rozwiązywaniu problemów indywidualnych i osobistych
Kontakt awaryjny

INFORMACJE MEDYCZNE
W przypadku konieczności wizyty lekarskiej uczestnikowi obozu
językowego będzie towarzyszył opiekun. Uczeń powinien posiadać
ubezpieczenie podróżne (np. europejską kartę EKUZ).

WIZYTY LEKARSKIE
Wezwanie lekarza bezpośrednio do ucznia wiąże się z dodatkowym
kosztem 30 EUR.

SZPITAL LOKALNY
Mater DEI Hospital, Triq Dun KARM, Msida, tel.: +356 2545 0000

W SYTUACJI AWARYJNEJ
Przez całe lato działa 24-godziny alarmowy numer telefonu:

+356 9924 8774
ADRES SIEDZIBY SZKOŁY
EC English

UBEZPIECZENIE
Każdy uczestnik obozu językowego powinien mieć ze sobą
ubezpieczenie podróżne (np. europejską kartę EKUZ).

ST Julian’s Business Center
Triq Elija Zammit
ST Julian’s, Malta
STJ 3153

ZAKAŻENIE COVID-2019 na obozie
W przypadku wykazywania objawów zachorowania na Sars-CoV-2
potwierdzonych testem uczestnik otrzyma indywidualny pokój i będzie
miał zagwarantowaną naukę w trybie online bez dodatkowej opłaty.
Gdy choroba nie pozwoli kursantowi wrócić do kraju w terminie,
dopłata za każdy dzień (zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem)
wyniesie 65 EUR.

TESTY PCR
Szkoła EC zorganizuje testy na terenie hotelu w przypadku, gdyby
Polska wymagała negatywnego wyniku testu na Covid-2019 przed
powrotem do kraju.

REGULAMIN POBYTU
Cisza nocna
• W dni, kiedy nie prowadzone są żadne zajęcia wieczorne: godz. 23.00
• W dni, kiedy odbywają się zajęcia wieczorne: uczniowie są zobowiązani do wzięcia udziału w zajęciach, a cisza nocna rozpoczyna się po powrocie
z zajęć.
Spożywanie alkoholu
Spożywanie alkoholu jest niedozwolone. Nieprzestrzeganie tego zakazu grozi wydaleniem ze szkoły na koszt własny.
Palenie tytoniu
Palenie w żadnym wypadku nie jest dozwolone (ani w hotelu, ani szkole czy podczas zajęć pozalekcyjnych). Na Malcie zabronione jest palenie
tytoniu przez osoby poniżej 18 roku życia.
Wydalenie z obozu językowego
Szkoła EC ma prawo wydalić ucznia z obozu językowego i odesłać go do kraju na jego własny koszt z następujących powodów:
• Posiadanie i/lub zażywanie narkotyków
• Spożywanie alkoholu
• Celowe uszkodzenie własności szkoły lub miejsca zakwaterowania
• Stanowienie zagrożenia dla bezpieczeństwa swojego lub innych
• Łamanie prawa obowiązującego na Malcie
• Nagminne opuszczanie lekcji i/lub zajęć pozalekcyjnych
• Okazywanie braku szacunku personelowi szkoły
• Palenie tytoniu
W przypadku dopuszczenia się jakiejkolwiek z powyższych czynności uczestnik programu będzie poinformowany, że jego pobyt zostanie przerwany
ze skutkiem natychmiastowym. Jednocześnie szkoła EC powiadomi opiekuna ucznia o jego zachowaniu i podjętych czynnościach. Na koszt ucznia
zarezerwowany zostanie najwcześniejszy lot, a przedstawiciel EC będzie towarzyszył takiemu uczestnikowi w drodze do lotniska, aby zapewnić mu
bezpieczny wyjazd do domu. W następstwie takiej sytuacji szkoła zrywa kontakt z uczestnikiem i nie jest dłużej za niego odpowiedzialna.
Wydalonym uczniom nie przysługuje prawo do zwrotów kosztów.
Narkotyki
Zażywanie i/lub posiadanie narkotyków spowoduje natychmiastowe wydalenie ucznia z obozu na koszt własny. Dodatkowo w takim przypadku może
zostać wezwana policja.
Zażalenia
Szkoła EC stara się zapewnić kursantom najwyższy możliwy poziom oferowanych usług. Jednak w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu,
należy zgłosić ten fakt bezzwłoczne personelowi EC. Większość problemów jest bardzo łatwa do rozwiązania przez kadrę szkoły. Podczas
pierwszego tygodnia wszyscy uczestnicy programu otrzymują do wypełnienia wstępne ankiety, w których proszeni są o ocenę różnych aspektów
swojego pobytu, takich jak sposób nauczania, zakwaterowanie i czas wolny. Ankieta pozwala pokazać, na co szkoła powinna zwrócić uwagę, aby
uczestnik obozu językowy był w pełni zadowolony z pobytu. Szkoła weźmie pod uwagę poruszone kwestie, informując wszystkie zainteresowane
strony. Pod koniec pobytu uczestnicy obozu językowego otrzymują do wypełnienia drugą ankietę. Pozwala ona na ogólną ocenę programu przed
powrotem do kraju.
Dyplom ukończenia kursu
Uczniowie muszą uczęszczać na wszystkie lekcje i zajęcia pozalekcyjne, aby otrzymać dyplom ukończenia kursu.
Kieszonkowe
Szkoła EC nie świadczy usługi przechowywania kieszonkowego dla uczniów. Kursanci powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na swoje
potrzeby. Jeśli uczniowie będą potrzebowali dodatkowego kieszonkowego, rodzice mogą dokonać wpłaty przelewem.
Dyscyplina
W przypadku niewłaściwego zachowania ucznia personel EC może posłużyć się oficjalnym ostrzeżeniem, powiadomić rodziców, zabronić uczniowi
uczestnictwa w zajęciach lub wstrzymać wydanie dyplomu ukończenia kursu.
Uwaga
W uzasadnionych przypadkach szkoła EC może zezwolić uczniom spoza zakresu dozwolonego wieku na udział w programie.
INFORMACJE O OBOZIE JĘZYKOWYM
Ewa Kisiel – przedstawiciel w Polsce
www.angielskinamalcie.pl
ewa@angielskinamalcie.pl
kom./Whatsup: +48 691 280 500
Tel. w trakcie pobytu dziecka na Malcie: +356 9924 8774

