
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Przedstawicielstwo szkoły języka angielskiego na Malcie 
 

 
 

www.angielskinamalcie.pl 
e-mail: ewa@angielskinamalcie.pl  

tel. 691 280 500  

  

PPOODDRRĘĘCCZZNNIIKK  UUCCZZEESSTTNNIIKKAA  KKUURRSSUU    

WW  CCLLUUBBCCLLAASSSS  

 

Witamy na wyspach maltańskich oraz w Clubclass – szkole językowej z zakwaterowaniem. Cieszymy się, że 

zdecydowali się Państwo na naukę języka angielskiego u nas i mamy nadzieję, że spełnimy Państwa oczekiwania. 

W tej broszurze znajdą Państwo odpowiedzi na pytania, jakie mogą się pojawić w związku z pobytem na Malcie. W 

przypadku dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z naszym przedstawicielstwem www.angielskinamalcie.pl o 

każdej porze. 

 

Pierwszego dnia należy zgłosić się w szkole o godz. 8:45, ponieważ o godz. 9:00 rozpoczyna się test kwalifikacyjny 

(lub o innej godzinie podanej w Państwa pakiecie powitalnym). Prosimy o przyniesienie notatnika oraz długopisu. 

 

Zależy nam, aby Państwa pobyt na Malcie był niezapomniany i owocny, dlatego prosimy kontaktować się z nami, 

gdy tylko będą Państwo mieli jakiekolwiek problemy bądź pytania. 

 

Clubclass życzy Państwu przyjemnego pobytu. 

 

http://www.angielskinamalcie.pl/


O Clubclass 

 

Clubclass znajduje się w spokojnej i bezpiecznej dzielnicy miejscowości Swieqi [czyt. słi-i] obok St. 

Julian’s. Jest stąd bardzo blisko do Paceville – centrum nocnego życia Malty, które słynie z 

różnorodnych restauracji, barów, klubów, dyskotek, wielkich multipleksów, kręgielni oraz uroczej 

piaszczystej plaży. 

 

Kadra szkoły Clubclass angażuje się w nauczanie języka angielskiego na najwyższym poziomie. 

Skupiamy się na rozwijaniu zdolności językowych naszych uczniów i osiąganiu przez nich 

doskonałych wyników w nauce w przyjaznym środowisku. Szkoła Clubclass oferuje uczniom 

nauczanie na różnych poziomach znajomości językowej oraz w różnych grupach wiekowych. W 

przypadku każdej grupy naszym celem jest zapewnienie uczniom możliwości czerpania z kursu 

maksymalnych korzyści oraz przyjemności. 

 

Każdy uczeń szkoły Clubclass zostanie ciepło przyjęty, będzie miał zapewnioną naukę na najwyższym 

poziomie, a dodatkowo będzie prowadził bogate życie towarzyskie i zdobędzie doświadczenie 

edukacyjne, które równocześnie dostarczy mu wiele radości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacje o szkole 

 

Kursy 

W kursach dla dorosłych mogą uczestniczyć również osoby w wieku 17 lat po przesłaniu podpisanej 

zgody rodziców. O specjalny formularz zgody rodzicielskiej należy zwrócić się do przedstawicielstwa 

(www.angielskinamalcie.pl). 

 

Księgarnia 

Księgarnia posiada w swej ofercie duży wybór książek, od poziomu podstawowego do 

zaawansowanego. Można je kupić w biurze dyrektora szkoły. 

 

Podręcznik 

Podręcznik jest wliczony w cenę opłaty rejestracyjnej wnoszonej przez uczniów powyżej 17 roku życia, 

zapisujących się na dowolny kurs dla dorosłych w szkole Clubclass. Ze względu na to, że podręczniki 

nie będą wymieniane, są one rozdawane uczniom dwa dni po teście kwalifikacyjnym, aby mieć 

pewność, że uczniowie zostali przypisani do grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania. 

 

Informacje dotyczące egzaminów Cambridge (FCE, CAE, CPE), IELTS lub TOEFL 

Cena kursu nie obejmuje opłaty za egzamin. Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu 

muszą okazać ważny paszport. Dowód osobisty nie będzie honorowany. Szkoła nie zapewnia dojazdu 

na egzamin.  

 

Test kwalifikacyjny 

Pierwszego dnia zajęć uczniowie przystępują do testu kwalifikacyjnego, na podstawie którego zostają 

przyporządkowani do odpowiedniej grupy. Jeżeli uczeń uzna, że został przypisany do niewłaściwej 

grupy pod względem zaawansowania, powinien natychmiast skonsultować to z dyrektorem szkoły. 

Standardowe kursy języka ogólnego oferowane są na wszystkich poziomach znajomości angielskiego. 

Do udziału w kursie w małych grupach oraz w przypadku angielskiego biznesowego wymagany jest co 

najmniej poziom średniozaawansowany. Jeśli po napisaniu testu okaże się, że uczeń nie kwalifikuje 

się do danej grupy, zostanie mu zaproponowany alternatywny kurs o tej samej wartości cenowej. 

 

Zmiana poziomu 

Uczniowie, którzy chcieliby zmienić poziom grupy w trakcie swojego pobytu w szkole, powinni zwrócić 

się do swojego nauczyciela, który następnie omówi tę kwestię z dyrektorem szkoły. Jeżeli prośba 

zostanie rozpatrzona pozytywnie, uczeń zostanie poproszony o napisanie testu przed przeniesieniem 

do innej grupy. 

 

Biblioteka 

Uczniowie mają możliwość wypożyczania książek ze zbiorów biblioteki. 

 



Recepcja szkoły 

Recepcja szkoły jest czynna od poniedziałku do piątku od godziny 08:30 do 14:00. 

 

Czytelnia 

Uczniowie chcący pouczyć się przed lub po zajęciach mogą korzystać z czytelni od godziny 08:30 do 

16:00. Prosimy spytać w recepcji o pozwolenie na korzystanie z czytelni. 

 

Spotkanie powitalne 

W poniedziałek, zaraz po teście kwalifikacyjnym, zapraszamy do udziału w krótkim spotkaniu 

powitalnym, na którym zostanie przedstawiony plan zajęć, program rekreacyjny i pozostałe informacje 

dotyczące pobytu w szkole. Uczniowie otrzymają również ogólne porady i wskazówki, dzięki którym 

będą mogli w pełni wykorzystać swój pobyt. 



 

Regulamin szkoły 

 

Opuszczanie lekcji 

W przypadku nieobecności na zajęciach opuszczone lekcje nie będą odrabiane i nie zostanie 

zwrócony ich koszt. 

 

Obecność na zajęciach 

Uczniowie muszą przychodzić na zajęcia punktualnie, a osoby, które się spóźnią będą pozbawione 

możliwości uczestniczenia w lekcji. Lekcje mogą opuścić tylko uczniowie usprawiedliwieni przez 

nauczyciela lub którzy okażą zwolnienie od lekarza szkolnego. Dokumenty potwierdzające, że dana 

osoba jest uczniem szkoły Clubclass zostaną wydane tylko osobom, które regularnie uczęszczają na 

zajęcia. Uczniowie, którzy opuszczają zajęcia bez podania uzasadnionego usprawiedliwienia nie 

otrzymają dyplomu. Ciągłe nieobecności mogą doprowadzić do usunięcia ucznia ze szkoły, bez 

zwrotu kosztów. 

 

Dyplom ukończenia kursu 

Po zakończeniu kursu uczniowie otrzymują dyplom. Dyplom nie zostanie wydany osobom, które 

opuszczały zajęcia bez podania uzasadnionego usprawiedliwienia bądź zostały wykluczone z kursu.     

 

Rzeczy dozwolone i niedozwolone na zajęciach 

 Do klasy nie wolno zabierać jedzenia i picia z wyjątkiem wody w butelce. 

 Należy wyłączyć telefony komórkowe na czas lekcji. 

 Należy używać języka angielskiego przez cały czas trwania zajęć. 

 Uczniowie są zobowiązani do punktualnego stawiania się na zajęciach. Nauczyciel ma prawo 

wyprosić ucznia, który się spóźnił. 

 W czasie lekcji obowiązuje stosowny ubiór. 

 Nie wolno pływać w basenie w przerwach między lekcjami. 

 

Dyplom ukończenia kursu 

Po zakończeniu nauki w szkole Clubclass uczniowie otrzymują dyplom ukończenia kursu. Uczniowie, 

którzy opuszczali zajęcia bez podania uzasadnionego usprawiedliwienia bądź zostali wykluczeni z 

kursu, nie dostaną dyplomu. 

 

Zmiana kursu 

Uczniowie, którzy chcieliby zmienić kurs w trakcie swojego pobytu powinni zgłosić się do dyrektora 

szkoły. W przypadku przeniesienia ucznia na droższy według cennika kurs, zostanie pobrana 

dodatkowa opłata, jednak nie nastąpi zwrot kosztów w razie zmiany na kurs o niższej cenie. Zmiana 

kursu na indywidualny jest możliwa, jeśli zostanie zapłacona różnica w cenie. Szkoła zastrzega sobie 

prawo do zmiany dowolnej części pakietu na inny rodzaj o podobnym bądź lepszym standardzie w 



przypadku gdy będzie to konieczne z przyczyn niezależnych od szkoły. W takiej sytuacji nie będą 

pobierane dodatkowe opłaty. 

 

Godziny kursów 

Kursy mogą odbywać się rano bądź po południu. Szkoła zastrzega sobie prawo do ustalania planu 

zajęć uczniów i zmiany planu w razie potrzeby. Szkoła może również prowadzić zajęcia w innym 

budynku, jeśli wyniknie taka konieczność. 

 

Jeden uczeń na zajęciach 

Jeśli w kursie na danym poziomie udział bierze tylko jeden lub dwóch uczniów, zostaną oni 

przeniesieni na kurs indywidualny lub w parach ze zmniejszoną liczbą godzin (
2
/3 wymiaru godzin rano 

lub po południu). Gdy tylko pojawi się dodatkowy uczeń, zostaną wznowione lekcje w normalnym 

wymiarze godzin. 

 

Skrócenie/ przerwanie kursu 

Uczniowie, którzy skrócą swój pobyt w szkole Clubclass nie otrzymają zwrotu kosztów. W przypadku 

skrócenia kursu przez szkołę, opuszczone lekcje są odrabiane w tygodniach poprzedzających wyjazd 

ucznia (kursy grupowe zostaną zastąpione innymi kursami grupowymi) lub zostanie wydany kupon za 

utracone tygodnie. Uczeń nie otrzyma odszkodowania za niewykorzystane zakwaterowanie. 

 

Wakacje 

Uczniowie pozostający w szkole na dłuższy okres czasu mają prawo do dwutygodniowych wakacji po 

każdych 13 tygodniach. Uczniowie powinni poinformować dyrektora szkoły i/lub recepcję szkoły o 

planowanych wakacjach przynajmniej dwa tygodnie wcześniej. Wakacje muszą obejmować pełen 

tydzień (od poniedziałku do piątku), a kurs zostanie przedłużony o okres wakacji. W przypadku, gdy 

zmieniona data rezerwacji przeciągnie się do szczytu sezonu, zostanie naliczona różnica w cenie. 

Niewykorzystane zakwaterowanie i kursy nie mogą zostać przekazane innym uczniom i nie następuje 

zwrot kosztów. Po otrzymaniu potwierdzenia terminu wakacji, nie ma możliwości zmiany dat i 

uczniowie nie mogą uczestniczyć na zajęciach tym czasie.  

 

 

 

 

 

 

 



Informacje o zakwaterowaniu 

 

Godziny zameldowania / wymeldowania 

Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 11:00. 

 

Pralnia – mieszkania, schronisko młodzieżowe i dom studencki 

Uczniowie mieszkający w apartamentach, schronisku młodzieżowym i domu studenckim mogą 

korzystać z samoobsługowej pralni na monety znajdującej się w głównej rezydencji (campus Garden 

View Complex). 

 

Pralnia – zakwaterowaniu u rodzin goszczących 

Uczniowie, którzy mieszkają u rodzin goszczących mają możliwość zrobienia prania raz w tygodniu. 

 

Posiłki – mieszkania, schronisko młodzieżowe i dom studencki 

W apartamentach, schronisku młodzieżowym i domu studenckim znajdują się wyposażone kuchnie, 

gdzie można przygotowywać posiłki. Niedaleko znajduje się supermarket, czynny 7 dni w tygodniu. 

Oferowane przez szkołę śniadania kontynentalne (do wykupienia na miejscu w cenie 40 euro/tyd.) są 

wydawane są w godzinach od 08:00 do 09:00. 

 

Dodatkowa opłata w wysokości 35 euro na tydzień dla osób ze specjalnymi życzeniami kulinarnymi. 

 

W ośrodku znajduje się również pub i restauracja. 

 

Posiłki – zakwaterowanie u rodzin goszczących 

Uczniom zatrzymującym się u rodzin goszczących przysługuje śniadanie kontynentalne, lunch na 

wynos oraz obiadokolacja. Śniadanie zawiera herbatę lub kawę z mlekiem, kilka tostów z dżemem lub 

płatki śniadaniowe. Lunch zwykle składa się z dwóch bułek/ kanapek, owoca i małej butelki wody. Na 

obiadokolację podawane są różne dania oraz woda mineralna/ filtrowana. Uczniowie muszą 

przestrzegać godzin posiłków ustalonych przez rodzinę, u której się zatrzymują lub uprzedzić ją, gdy 

rezygnują z jakiegoś posiłku lub gdy będą chcieli zjeść o innej porze. Należy również powiedzieć 

rodzinie, jakiego jedzenia nie lubią. Dodatkowa opłata w wysokości 35 euro na tydzień dla osób ze 

specjalnymi życzeniami kulinarnymi. 

 

Recepcja ( w rezydencji) 

Recepcja znajdująca się w głównej rezydencji (campus Garden View Complex) jest otwarta 

codziennie od godziny 08:30 do 23:30. Po godzinie 23:30, przy głównej recepcji budynku będzie 

czuwać ochroniarz.  

 

 

 



Sejfy 

Zachęcamy uczniów do korzystania z sejfów, które znajdują się w każdym mieszkaniu oraz w 

pokojach schroniska młodzieżowego. Oprócz tego uczniowie mogą oddać cenne rzeczy do depozytu 

w głównej recepcji budynku (campus Garden View Complex) lub schować je w swoich walizkach. 

Dyrekcja, kierownictwo oraz personel nie ponoszą odpowiedzialności za kradzież/ utratę lub 

zniszczenie mienia ucznia. Przed opuszczeniem swojego miejsca zamieszkania uczniowie są 

zobowiązani do sprawdzenia, czy wszystkie okna i drzwi są zamknięte. 

 

Zakwaterowanie wspólne 

Bardzo często uczniowie mieszkają wspólnie z innymi uczniami. Prosimy zadbać o to, aby nie 

sprawiać trudności współlokatorom i nie zostawiać bałaganu i nie hałasować. Uczniowie mogą 

korzystać tylko ze swoich łóżek, nawet jeśli inne łóżka są wolne, ponieważ w każdej chwili może 

przyjechać nowy uczeń (zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy). 

 

Wspólna kuchnia 

Po skorzystaniu z kuchni uczniowie powinni wyczyścić blat kuchenny, kuchenkę, stół, garnki, patelnie 

oraz wszelkie naczynia tak, aby mogli z nich korzystać pozostali mieszkańcy. Przed wyjazdem 

uczniowie powinni opróżnić szafki i lodówkę ze swojego jedzenia. 

 

Woda i prąd 

Ceny wody i prądu na wyspie są wysokie, ponieważ jest tu bardzo mało opadów deszczu i nie ma 

naturalnych źródeł surowców. Prosimy o rozsądne zużywanie wody i prądu oraz sprawdzenie, czy 

woda nie jest niepotrzebnie odkręcona, a wszystkie światła i urządzenia wyłączone, gdy nie są 

używane. Uczniowie mieszkający u rodzin goszczących mogą korzystać z prysznica dwa razy 

dziennie przez 5 minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin miejsca zakwaterowania 

 

Zmiana zakwaterowania 

W przypadku gdy uczeń zmieni zakwaterowanie na inne z tej samej kategorii, zostanie pobrana opłata 

administracyjna w wysokości 25,00 €. Jeżeli uczeń zmieni miejsce zakwaterowania na inne o 

wyższym standardzie, będzie musiał dopłacić różnicę w cenie. Zwrot kosztów nie następuje, jeżeli 

uczeń zmieni zakwaterowanie na inne o niższym standardzie. Szkoła zastrzega sobie prawo do 

przeniesienia ucznia do innego pokoju/ mieszkania z jednodniowym wyprzedzeniem na piśmie.  

 

Zameldowanie 

Zameldowanie w dniu przyjazdu jest możliwe od godziny 14:00. Przy zameldowywaniu uczniowie 

zatrzymujący się w mieszkaniach, schronisku i domu studenckim będą poproszeni o zapłacenie kaucji 

na wypadek poniesionych szkód. Kaucja ta wynosi 50,00 € i zostanie zwrócona przy wyjeździe, jeżeli 

nie dojdzie do żadnych uszkodzeń. Uczniowie, którzy przyjadą w nocy winni zostawić swój dowód 

osobisty/ paszport u strażnika, a następnego dnia odebrać dokumenty z głównej recepcji budynku i 

zapłacić kaucję w wysokości 50,00 €. W przypadku przybycia na miejsce przed godziną 14:00 można 

poprosić o przechowanie bagażu i poczekać na pokój. W przypadku konieczności dostępu do pokoju 

natychmiast, proponujemy zarezerwować pokój dzień wcześniej.  

 

Wymeldowanie 

Wymeldowanie ma miejsce w dzień odjazdu do godziny 11:00. Podczas wymeldowywania uczniowie 

zakwaterowani w mieszkaniach, schronisku i domu studenckim powinni dać kierownictwu przynajmniej 

godzinę na sprawdzenie miejsc zakwaterowania i zwrot kaucji. Jeśli uczeń nie udzieli przynajmniej 

godziny na sprawdzenie pokoju, kierownictwo zastrzega sobie prawo do wypłaty kaucji w późniejszym 

terminie. Aby kontrola mogła dojść do skutku, pokój musi zostać opuszczony, a klucze zwrócone.  

 

Sprzątanie 

Sprzątanie i zmiana ręczników oraz pościeli ma miejsce raz w tygodniu. Przedmioty, których będzie 

brakować nie zostaną wymienione. Sprzątanie obejmuje mycie podłóg i łazienki oraz ścieranie kurzu z 

mebli. Nie uwzględnia, natomiast, mycia naczyń, garnków oraz patelni. Mimo zapewnionego 

sprzątania, uczniowie zobowiązani są do utrzymywania swoich pokoi w czystości i ułatwiania 

sprzątania, a także do codziennego wyrzucania śmieci do kontenera umieszczonego przed głównym 

wejściem do miejsca zamieszkania. Nie należy gromadzić śmieci w budynkach, ponieważ może to 

zwabić mrówki oraz inne insekty. Uczniowie, którzy nie dbają o porządek, nie będą mieli sprzątanych 

pokoi i prawdopodobnie będą musieli uiścić opłatę za dodatkowe sprzątanie. 

 

Klimatyzacja i ogrzewanie 

We wspólnych mieszkaniach i mieszkaniach z jednym łóżkiem klimatyzacja jest włączana między 

godziną 20:00 a 06:00. Zimą ogrzewanie działa między 15:00 a 22:00. Jeżeli uczniowie potrzebują 

dodatkowego ogrzewania, istnieje możliwość wypożyczenia grzejnika z głównej recepcji budynku 



(campus Garden View Complex) za kwotę 2,50 € za jeden dzień. Nie wolno korzystać z innych 

grzejników niż dostarczanych przez recepcję. W przypadku znalezienia w pokojach innych grzejników 

niż dozwolone, zostanie naliczona kara w wysokości 5,00 € od każdego grzejnika za każdy dzień 

pobytu. Uczniowie mieszkający w apartamentach z jednym łóżkiem lub w schronisku, którzy chcą, aby 

klimatyzacja/ ogrzewanie w ich pokojach było włączone przez 24 godziny na dobę powinni zapłacić w 

recepcji dodatkową kwotę.  

 

Kaucja na wypadek poniesionych szkód 

Kaucja wynosząca 50,00 €, którą płaci się podczas zameldowania, zostanie zwrócona podczas 

wymeldowania po okazaniu dowodu wpłaty oraz sprawdzeniu stanu kwater. Kaucja pobierana jest na 

wypadek, gdyby należało zapłacić za brakujące przedmioty wyszczególnione w inwentarzu, 

stłuczenia, zniszczenia lub zabrudzenia, które miały miejsce w trakcie pobytu ucznia. Ponadto 

kierownictwo zastrzega sobie prawo do obciążenia ucznia grzywną w przypadku, gdy zakłóca on 

spokój innych klientów, bądź osób trzecich. W takiej sytuacji grzywna zostanie potrącona z kaucji 

wpłaconej przez ucznia. Klienci wyjeżdżający w nocy zobowiązani są do odebrania kaucji z głównej 

recepcji budynku (campus Garden View Complex) wieczorem między godziną 18:00 a 23:30. 

 

Przyjaciele i goście 

Osoby niebędące mieszkańcami i goście, którzy nie zostali zameldowani nie mogą przebywać w 

kwaterach i muszą zapłacić, jeżeli chcą skorzystać z obiektów rezydencji głównej (basenu, centrum 

fitness, itd.). Jeżeli uczestnik kursu chce zaprosić do siebie gości i udzielić im noclegu, będzie musiał 

uiścić dodatkową opłatę za każdy dzień ich pobytu (dotyczy to również uczniów, którzy zarezerwowali 

kwaterę z jednym łóżkiem). Najpierw jednak uczeń musi poprosić o pozwolenie na przyjęcie gości w 

głównej recepcji budynku (campus Garden View Complex), ponieważ nie zawsze jest to możliwe. 

Dodatkowa oplata obowiązuje również w sytuacji, gdy kanapa znajdująca się na terenie mieszkalnym 

(tam gdzie jest dostępne) jest wykorzystywana jako łóżko. 

 

Rzeczy dozwolone i niedozwolone u rodzin goszczących 

 Kursanci muszą zapytać o skorzystać z telefonu i muszą zapłacić za wykonane połączenia. 

 Kursanci nie mogą przyjmować gości bez pozwolenia rodziny goszczącej. 

 Kursanci muszą poprosić o pozwolenie, gdy chcą skorzystać z kuchni oraz gdy chcą się 

poczęstować jedzeniem lub piciem znajdującym się w lodówce. 

 Kursanci muszą rano ścielić łóżko, utrzymywać porządek w pokoju oraz zostawiać po sobie 

czystą i suchą łazienkę. 

 Kursanci muszą ubierać się stosownie przez cały pobyt, a w trakcie przebierania muszą 

zamykać drzwi i zasłaniać zasłony w sypialni bądź łazience. 

 

Kontrola w miejscu zakwaterowania 

Kierownictwo lub personel może odwiedzić miejsce zakwaterowania ucznia w celu przeprowadzenia 

kontroli, gdy tylko zostanie to uznane za konieczne. Garnki, patelnie, naczynia, sztućce itd. nie mogą 



być przenoszone z jednej kwatery do drugiej. Jeżeli w trakcie inspekcji przed wyjazdem ucznia okaże 

się, że brakuje jakiegoś przedmiotu, wówczas uczeń zostanie obciążony karą pieniężną nawet w 

przypadku, gdy przedmiot ten znajduje się w innej kwaterze. Nie wolno wieszać na ścianach żadnych 

plakatów, zdjęć, pocztówek lub innych rzeczy. Ma to zapobiec zniszczeniu tynków – cena za 

wybielanie jednego pokoju wynosi do 25,00 €. Uczniowie odpowiadają za zaginięcie przedmiotów 

wyszczególnionych w spisie inwentarza, stłuczenia oraz szkody wyrządzone w miejscu 

zakwaterowania. Z tego względu uczniowie współdzielący dana kwaterę powinni niezwłocznie zgłosić 

każdą szkodę kierownictwu.  

 

Klucze 

W przypadku zgubienia klucza, uczniowie zakwaterowani w schronisku i domu studenckim muszą 

zapłacić karę w wysokości 5,00 €. Uczniowie zakwaterowani u rodzin goszczących, którzy zgubili 

klucz do ich domu, muszą ponieść całkowity koszt wymiany zamka. 

 

Imprezy 

W miejscach zakwaterowania nie wolno urządzać imprez. Głośna muzyka, śpiewy, krzyki lub 

hałasowanie nie są dozwolone w pokojach, na korytarzach i innych miejscach publicznych zarówno w 

dzień jak i w nocy. Jeżeli zakaz ten zostanie złamany, każdy uczeń zameldowany w danym pokoju 

poniesie karę w wysokości 12,00 € lub zostanie zmuszony do opuszczenia miejsca zakwaterowania. 

Kursanci mogą zgłaszać wszelkie zakłócenia spokoju, dzwoniąc na numer 2107 między godziną 08:30 

a 23:30 oraz na numer 2103 po godzinie 23:30. 

 

Zwierzęta 

Uczniowie nie mogą trzymać w miejscu zamieszkania żadnych zwierząt. 

 

Bezpieczeństwo w pokojach  

Kuchenka gazowa i piekarnik mogą być używanie WYŁĄCZNIE do gotowania i nigdy nie powinny być 

pozostawiane bez nadzoru. Używanie urządzeń kuchennych w innych celach może być szkodliwe da 

zdrowia i bardzo niebezpieczne. Jeżeli to ostrzeżenie zostanie zlekceważone, każdy uczeń 

zameldowany w danej kwaterze będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości 12.00 € bądź będzie 

musiał opuścić kwaterę. W miejscach zamieszkania nie wolno używać świeczek, w przypadku gdy 

zostanie zauważony wosk na meblach, każda zameldowana tam osoba będzie obciążona grzywną 

wynoszącą 12,00 €. 

 

Ręczniki 

Nie wolno wynosić ręczników z miejsc zakwaterowania. Na plaży bądź basenie uczniowie muszą 

używać własnych ręczników. Prosimy nie rozwieszać mokrych ręczników na meblach. 

 



Informacje ogólne 

 

Sala do aerobiku 

Sala do aerobiku ma powierzchnię 75m
2 

i posiada sprężystą podłogę oraz lustrzane ściany. Zajęcia w 

odbywają się regularnie w każdym tygodniu i obejmują aerobik, step, modelowanie sylwetki, jogę, 

pilates oraz inne ćwiczenia. Program treningu może się zmieniać z tygodnia na tydzień, a studenci 

mogą uczestniczyć w dowolnych zajęciach za opłatą. Aby uzyskać więcej informacji należy zgłosić się 

do recepcji centrum fitness. Sala ta wykorzystywana jest również, gdy organizowane są zabawy, noc 

karaoke i pokaz talentów. 

 

Wypożyczanie rowerów 

Jeżeli uczeń chciałby wypożyczyć rower w trakcie pobytu na Macie, może to zostać zorganizowane 

przez recepcję szkoły. Uczeń, który chciałby wynająć rower musi być sprawny fizycznie, ponieważ 

Malta i Gozo to tereny górzyste. Na Malcie nie ma zbyt wielu szlaków rowerowych, a kierowcy nie 

zawsze szanują rowerzystów, dlatego wynajmowanie roweru jest korzystne jedynie dla osób bardzo 

sprawnych, które chcą używać roweru jako środka komunikacji, a nie dla przyjemności. 

 

Wypożyczanie samochodu lub motoru 

Wynajęcie samochodu lub motoru jest dobrą opcją dla osób, które chcą wybrać się do miejsc 

położonych daleko na wyspie. Jeżeli uczeń chciałby wynająć samochód/motor, może to zostać 

zorganizowane przez recepcję szkoły. Możliwe jest wynajęcie pojazdów różnego rodzaju, włączając w 

to minivany, jeepy, samochody z klimatyzacją, samochody z automatyczną skrzynią biegów oraz 

motory. Większość wypożyczalni samochodów wymaga, aby uczniowie mieli ukończone 25 lat, 

posiadali międzynarodowe prawo jazdy oraz ważną kartę kredytową. Pasy muszą być zapięte przez 

cały czas jazdy. Jazda pod wpływem alkoholu grozi wysokimi karami. Na drogach obowiązuje ruch 

lewostronny, a wszystkie znaki są w języku angielskim. 

 

Transfer lotniskowy 

Uczniowie z zarezerwowanym transportem na lotnisko w ostatnim tygodniu pobytu w szkole otrzymają 

od swoich nauczycieli formularz „Szczegóły dotyczące transferu na lotnisko”. W przypadku 

nieotrzymania takiego formularza, należy się niezwłocznie skontaktować z recepcją szkoły. 

Wypełniony formularz powinien zostać przekazany recepcji szkoły przynamniej 5 dni przed 

planowanym transferem. Voucher „Szczegóły dotyczące transferu na lotnisko” potwierdzający warunki 

transportu zostanie zwrócony uczniowi przynajmniej 24 godziny przed transportem. Uczestnik kursu 

ma obowiązek upewnić się, że wszystkie informacje znajdujące się w voucherze są poprawne. 

Dyrekcja, kierownictwo oraz personel nie odpowiadają za spóźnienie się na samolot w przypadku, gdy 

uczeń nie odbierze i nie sprawdzi swojego vouchera „Szczegóły dotyczące transferu na lotnisko”. 

Uczniowie będą odbierani ze swoich miejsc zakwaterowania na dwie do trzech godzin przed godziną 

odlotu ich samolotu. Z tego względu powinni oni czekać przed domem/ mieszkaniem rodziny 

goszczącej lub przy recepcji hotelu przynajmniej 3 godziny przed odlotem. Transport jest 



organizowany dla kilku uczniów. Kierowca będzie jechał najbardziej korzystną trasą, aby skrócić czas 

jazdy i NIE będzie czekał na klientów, którzy nie zgłoszą się w umówionym miejscu na trzy godziny 

przed odlotem. Uczeń z wykupionym transferem nie może uzyskać zwrotu pieniędzy za 

niewykorzystany transport i nie może przekazać go innemu uczniowi. 

 

Nurkowanie 

Niezwykły podwodny świat Malty i barwne życie morskie sprawia, że jest ona wymarzonym miejscem 

do nurkowania. W szkole Clubclass studenci mają możliwość połączenia nauki języka angielskiego z 

nurkowaniem. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać w recepcji szkoły. 

 

Lekarz/ dentysta 

Szkoła Clubclass ma własnego lekarza oraz dentystę, do których można się zgłaszać za opłatą. Jeżeli 

uczeń będzie chciał skorzystać z ich usług, może to zostać zorganizowane przez recepcję szkoły. 

Przed przyjazdem na Maltę, uczniowie powinni wykupić ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od 

wypadków oraz polisę ubezpieczeniową dla podróżujących. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za 

dodatkowe koszty leczenia wynikające z braku ubezpieczenia bądź posiadanie ubezpieczenia, które 

nie pokrywa całego kosztu leczenia. W przypadku gdy uczeń znajduje się poza szkołą i potrzebuje 

nagłej pomocy, może zadzwonić na numer 112 (pogotowie, policja, straż pożarna) lub do szkolnego 

doktora Kevina Navarro Gery na numer +356 9949 4115. 

 

Wycieczki, przejazd jeepem po Safari, rejsy wycieczkowe 

Szkoła Clubclass oferuje szeroki program wycieczek na każdy tydzień, który znajduje się w gablotce 

przy szkolnej recepcji. Uczniowie mogą zarezerwować całodniowe, poranne, popołudniowe lub 

wieczorne wyprawy, rejsy wokół Malty i rejsy na wyspę Comino, wycieczki na Gozo i Sycylię, Jeep 

Safari, a także inne wyprawy i rozrywki. Uczniowie muszą być stosownie ubrani w miejscach 

publicznych, zwłaszcza podczas zwiedzania kościołów i miejsc historycznych, ponieważ w 

przeciwnym wypadku mogą nie dostać pozwolenia na zwiedzanie. Prosimy rezerwować wycieczki w 

recepcji przynajmniej 24 godziny wcześniej. Dyrekcja, kierownictwo oraz personel nie ponosi 

odpowiedzialności za problemy, straty, pomylenie miejsca zbiórki oraz ukryte koszty dodatkowe w 

przypadku, gdy uczeń wykupi wycieczkę przez podwykonawcę. 

 

Przedłużenie pobytu 

Osoby, które chciałyby przedłużyć swój pobyt w szkole Clubclass, powinny dowiedzieć się w recepcji, 

czy istnieje taka możliwość. Nie zawsze jest możliwe pozostanie w dotychczasowym miejscu 

zakwaterowania. Potwierdzenie rezerwacji przedłużenia pobytu następuje po dokonaniu wpłaty 

pieniędzy. 

 

 

 

 



 

Korzystanie z faksu 

Faks można wysyłać i odbierać w głównej recepcji budynku (campus Garden View Complex). Za 

wysłanie faksu należy uiścić opłatę wynoszącą 2,50 € za stronę, a za odebranie faksu należy zapłacić 

10 c. 

 

Centrum fitness 

Thinkfitness to jedno z najlepszych centrów fitness na Malcie. Pomieszczenie o powierzchni 250m
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wyposażone jest w różnego rodzaju przyrządy monitorujące pracę serca oraz przyrządy 

wspomagające chudnięcie. W centrum fitness znajduje się również sauna, jacuzzi oraz kryty basen, 

który jest ogrzewany poza sezonem. W godzinach otwarcia siłowni uczniowie mogą korzystać z 

pomocy wykwalifikowanych instruktorów. Uczniowie w wieku powyżej 18 roku życia mogą korzystać z 

centrum za darmo do godziny 16:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty, niedziele i święta w 

godzinach, w których centrum jest otwarte. Za kartę wstępu należy wpłacić kaucję w wysokości 10 

euro. Kwota ta zostanie zwrócona po oddaniu karty. 

 

Darmowy Internet 

Darmowy WiFi jest dostępny w budynku szkoły w godzinach jej otwarcia od poniedziałku do piątku. 

 

Kawiarenka internetowa 

Kawiarenka internetowa jest wyposażona w liczne komputery, z których uczniowie mogą korzystać, 

aby wysłać i odebrać e-maile oraz połączyć się z Internetem. Uczniowie, którzy przyniosą własne 

laptopy mogą się połączyć z Internetem, używając swojego kabla lub poprzez WiFi. Kawiarenka 

internetowa czynna jest codziennie od godziny 08:30 do 23:30. 

 

Voucher na Internet 

Studenci powyżej 18 roku życia, którzy uczestniczą w dowolnym kursie dla dorosłych w szkole 

Clubclass dostają voucher na 80 minut korzystania z Internetu w ramach opłaty rejestracyjnej. 

Uczniowie mogą odbierać vouchery ze szkolnej recepcji w pierwszym dniu pobytu. W głównej recepcji 

budynku (campus Garden View Complex) można również kupić dodatkowe vouchery w korzystnej 

cenie. Połączenie WiFi jest możliwe w budynku szkoły i apartamentach. Nie ma dostępu do Internetu 

w schronisku młodzieżowym ani w domu studenckim. 

 

Pralnia samoobsługowa 

W rezydencji głównej (campus Garden View Compex) znajduje się samoobsługowa pralnia na monety 

z dwiema pralkami oraz suszarką bębnową. Pralnia czynna jest codziennie, a żetony można nabyć w 

recepcji rezydencji. 

 

 

 



Poczta 

Korespondencję można odbierać z głównej recepcji budynku (campus Garden View Complex) – 

prosimy o poinformowanie nadawcy, aby wpisał pełne imię i nazwisko ucznia oraz numer jego pokoju / 

mieszkania. Listy do wysłania należy zostawić na recepcji. Pocztę wysyłaną do ucznia należy 

zaadresować w następujący sposób: 

 

Imię i nazwisko ucznia 

Numer pokoju/ mieszkania 

Garden View Complex 

Triq is-Sidra 

Swieqi 

SWQ 3150 

MALTA 

 

Otwieranie konta w banku 

Uczniowie, którzy planują dłuższy pobyt na Malcie, mogą otworzyć konto w banku. Personel w 

recepcji szkoły udzieli informacji, jak dotrzeć do Bank of Valletta i HSBC, które znajdują się niedaleko 

szkoły Clubclass. Uczeń powinien poinformować personel w recepcji o tym, że chce się wybrać do 

banku przynajmniej 48 godziny wcześniej. Personel będzie mógł wtedy przygotować list 

potwierdzający, że dana osoba jest uczniem szkoły Clubclass. Następnie należy przedstawić taki list w 

banku wraz z innymi dokumentami potrzebnymi do założenia konta. 

 

Kopiowanie i drukowanie dokumentów 

Kopiować i drukować dokumenty można w recepcji szkoły za opłatą wynoszącą 10 c za jedną stronę. 

Dokumenty do drukowania należy wysłać mailem jako załącznik na adres mail@clubclass.com, 

wpisując w tytule wiadomości „Document for Printing”. 

 

Fotografowanie 

Szkoła może wykorzystywać fotografie zrobione w trakcie pobytu ucznia w celach promocyjnych. 

Jeżeli student nie życzy sobie, aby zdjęcie z jego wizerunkiem było wykorzystywane, powinien 

poinformować o tym szkołę w ciągu jednego miesiąca od wykonania fotografii. Zdjęcia nie mają 

wartości komercyjnej lub kontraktowej. 

 

Wątpliwości i problemy 

Problemy dotyczące kursów, zakwaterowania lub innych usług świadczonych przez szkołę lub jej 

podwykonawców należy zgłosić ustnie w momencie zdarzenia lub pisemnie w przeciągu 24 godzin od 

momentu zdarzenia dowolnemu członkowi zarządu w recepcji szkoły. Zapytania i problemy będą 

rozwiązane tylko przy zachowaniu powyższej procedury.  

 

 

mailto:mail@clubclass.com


Ankieta 

Uczniowie są proszeni o wypełnienie i zwrócenie ankiet, które otrzymają w pierwszym i ostatnim 

tygodniu szkoły. Dzięki temu szkoła będzie mogła kontrolować, utrzymać i poprawić poziom 

oferowanych usług. Wszelkie komentarze i opinie uczniów są bardzo ważne, gdyż pomagają szkole 

zapewnić studentom całkowitą satysfakcję z pobytu. 

 

Bezpieczeństwo i ochrona 

Pomimo podjęcia licznych środków bezpieczeństwa w celu zagwarantowania bezpieczeństwa w 

szkole i miejscach zakwaterowania, każdy uczestnik jest odpowiedzialny za swoje przedmioty 

osobiste. Prosimy uczniów, aby pilnowali swoich rzeczy i nie pozostawiali przedmiotów osobistych bez 

opieki. Dyrekcja, kierownictwo oraz personel nie będą ponosić odpowiedzialności za utratę cennych 

przedmiotów, a ubezpieczenie szkoły nie obejmuje rzeczy należących do klienta. Chociaż Malta jest 

uznawana za jedno z bezpieczniejszych miejsc, zaleca się, aby studenci byli czujni cały czas, a w 

nocy poruszali się w grupie i nie wracali sami do domu. Odradza się podróżowanie autostopem. 

 

Uregulowanie rachunku 

Uczniowie, którzy nie wpłacili całej kwoty za pobyt przed przyjazdem powinni zapłacić pozostałą sumę 

pierwszego dnia zajęć w szkole. W celu ułatwienia pracy kierownictwa szkoły osoby, które wpłaciły 

całą sumę przed przyjazdem są uprzejmie proszone o okazanie dowodu wpłaty z banku. Do kursu 

zostaną dopuszczeni tylko uczniowie, którzy przedstawią odpowiedni dowód wpłaty.  

 

Legitymacja kursanta 

Uczeń może odebrać swoją legitymację ze szkolnej recepcji w pierwszym dniu pobytu w szkole. 

Student musi zawsze mieć przy sobie legitymację, ponieważ jest ona potrzebna, aby skorzystać z 

basenu lub siłowni. Ponadto legitymacja pozwala na uzyskanie zniżek w wybranych punktach 

sprzedaży – przed zakupami należy sprawdzić, jakie zniżki są dostępne. Uczeń powinien sprawdzić, 

czy jego imię jest poprawnie wpisane na legitymacji, ponieważ na dyplomie potwierdzającym 

ukończenie kursu będzie się znajdować takie samo imię i nazwisko. W przypadku zgubienia 

legitymacji zostanie ona wyrobiona ponownie za dodatkową opłatą. 

 

Nadzór 

Szkoła nie zapewnia nadzoru nad uczniami, którzy zamówili kurs dla dorosłych, bez względu na ich 

wiek. 

 

Basen 

W przerwach pomiędzy zajęciami oraz po zajęciach, uczniowie mogą odpoczywać nad otwartym 

basenie, który jest czynny przez cały rok, oraz na tarasach otaczających basen. Z basenu można 

korzystać codziennie między godziną 10:00 a 18:00. Za korzystanie z basenu i leżaków nie jest 

pobierana dodatkowa opłata. Jedynie osoby, które nie są zameldowane oraz niezarejestrowani goście 

muszą zapłacić za wejście na basen. W basenie nie wolno pływać podczas przerw między kolejnymi 



zajęciami, jak również od 18:00 do 10:00, ponieważ w tych godzinach do wody dodawany jest chlor 

oraz inne chemikalia. 

 

Taksówki 

Na Malcie można korzystać z dwóch rodzajów taksówek – białych, które można znaleźć na postoju 

taksówek oraz czarnych, które są dostępne na telefon. Przed skorzystaniem z taksówki, uczeń 

powinien spytać o cenę takiej usług, aby uniknąć przepłacenia. Można również zamawiać taksówki ze 

szkolnej recepcji. Prosimy rezerwować taksówki na lotnisko przynajmniej 24 godziny wcześniej. 

 



Zasady ogólne 

 

Godzina powrotu do campusu 

Uczniowie, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą wrócić do swojego miejsca zakwaterowania 

przed godziną 23:30. Osób, które ukończyły 18 lat nie obowiązuje konkretna godzina powrotu, jednak 

uczniowie mieszkający u rodziny goszczącej, powinni ją uprzedzić, że wrócą późno. Uczniowie, którzy 

mają lidera grupy, powinni stosować się do godziny powrotu wyznaczonej przez niego. 

 

Szkody 

Uczniowie, którzy spowodowali szkody w szkole, miejscu zakwaterowania lub w trakcie jakiejkolwiek 

usługi świadczonej przez Szkołę lub jej podwykonawców, muszą pokryć całkowity koszt szkody. Jeżeli 

do zniszczenia dojdzie w kwaterze, w której mieszka kilku uczniów i żaden z nich nie przyzna się do 

winy, wówczas wszyscy zostaną obciążeni karą. Zapłata za uszkodzenia i szkody będzie pobierana 

po ich powstaniu.  

 

Narkotyki 

Nie jest dozwolone zażywanie narkotyków. Osoby, które złamią ten zakaz zostaną postawione przed 

maltańskim sądem i będzie im grozić kara więzienia, nawet w przypadku posiadania niewielkiej ilości 

narkotyków przeznaczonej do użytku własnego. 

 

Usuniecie uczniów z programu 

Szkoła może, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, usunąć uczniów, jeśli, w opinii 

dyrektorów, kierownictwa lub personelu mogą oni stanowić zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa 

czy komfortu własnego lub innych uczniów oraz nadszarpną reputację szkoły. Jeżeli uczeń nagminnie 

łamie zasady obowiązujące w szkole i miejscu zakwaterowania, dyrektorzy, kierownictwo lub personel 

zastrzegają sobie prawo do usunięcia ucznia. Nie następuje wtedy zwrot kosztów, a w przypadku 

odesłania ucznia do kraju szkoła ma prawo do zwrotu poniesionych kosztów. 

 

Palenie 

Zabrania się palenia w szkole, miejscach zakwaterowania oraz miejscach opatrzonych tabliczką 

„Zakaz palenia”. 

 



Przydatne informacje 

 

Godziny pracy banków 

W recepcji szkoły można uzyskać informacje, jak dojść do Bank of Valletta i HSBC znajdujących się 

niedaleko szkoły Clubclass. Banki te są czynne od poniedziałku do czwartku od godziny 08:30 do 

13:30, w piątki od godziny 08:30 do 15:30, oraz w soboty od godziny 08:30 do 12:30. W okresie 

zimowym niektóre oddziały banków są czynne dłużej, zwłaszcza dla uczestników wymiany 

zagranicznej. 

 

Plaże 

Wody przybrzeżne Malty są przeważnie czyste i bezpieczne dla pływających i nurkujących, ponieważ 

nie ma dużych fal. Najlepsze plaże znajdują się w północnej i zachodniej części wyspy. Miasto Sliema 

i St. Julian otaczają liczne kamieniste plaże, do których można się dostać ze szkoły Clubclass za 

pomocą publicznych środków transportu. Zatoka St. George’s to mała piaszczysta plaża, do której 

można dojść pieszo ze szkoły Clubclass. Noszenie strojów kąpielowych jest dozwolone wyłącznie na 

plażach. Nie wolno opalać się nago ani topless. 

 

Pole namiotowe 

Na Malcie znajduje się jedno oficjalne pole namiotowe, które mieści się w Dahlet ix-Xmajjar (niedaleko 

White Tower, I/o Armie). To miejsce campingowe zajmuje 12 akrów terenu pokrytego trawą, na którym 

można rozbić namiot. Znajdują się tam wszelkie niezbędne udogodnienia porównywalne z tymi, które 

można znaleźć w hotelach. Wokół całego obszaru rozciąga się piękny maltański krajobraz i 

zapierające dech w piersiach, krystalicznie czyste Morze Śródziemne. W celach bezpieczeństwa pole 

namiotowe jest całkowicie zamknięte oraz chronione przez 24 godziny, a na całym terenie 

rozmieszczone są punkty przeciwpożarowe. Więcej informacji znajduje się na stronie: 

www.maltacampsite.com 

 

Klimat 

Bliskość morza ma duży wpływ na klimat Malty. Długie, gorące i suche lato oraz krótka, chłodna i 

niekiedy wilgotna zima sprawiają, że klimat ten jest określany jako śródziemnomorski. Malta jest 

bardzo słoneczna, gdyż zimą słońce świeci przeciętnie od pięciu do sześciu godzin dziennie, a latem 

przez ponad dwanaście godzin. Temperatura na Malcie jest dość ustabilizowana. Średnia roczna 

temperatura wynosi 18
0
C, a średnie miesięczne temperatury wahają się od 12

0
C do 31

0
C. W 

miesiącach letnich temperatura często osiąga 30
0
C, dlatego też zaleca się, aby uczniowie nosili 

czapki, okulary przeciwsłoneczne i używali kremów z filtrami, a w miarę możliwości nie przebywali na 

słońcu. W najgorętszych miesiącach letnich, należy zabezpieczać się przed wyczerpaniem organizmu 

spowodowanym przegrzaniem oraz przed poparzeniami. Należy także unikać promieni słonecznych 

między godziną 11:00 a 15:00. 

 

 

http://www.maltacampsite.com/


Karty kredytowe 

W większości sklepów i restauracji na Malcie istnieje możliwość płacenia kartami 

kredytowymi/debetowymi. Na wyspie jest wiele bankomatów, z których można wypłacać pieniądze. 

Bankomaty znajdujące się najbliżej szkoły Clubclass można znaleźć w banku Valletta oraz HSBC, do 

których można dojść pieszo. 

 

Picie i palenie 

Prosimy pamiętać, że obowiązujące na Malcie przepisy prawne dotyczące minimalnego wieku, w 

którym można spożywać alkohol oraz palić, w momencie publikacji tego dokumentu stanowią, że: 

„Palenie papierosów przez osoby poniżej 18 roku życia oraz picie alkoholu przez osoby poniżej 17 

roku życia jest zabronione”. Na Malcie obowiązuje również całkowity zakaz używania narkotyków. 

 

Prowadzenie samochodu 

W odróżnieniu od wielu krajów, na Malcie obowiązuje ruch lewostronny, dlatego też prosimy uważać 

przy przechodzeniu przez jezdnię, gdyż kierowcy nie zawsze zatrzymują się na przejściu dla pieszych. 

 

Woda i elektryczność 

Napięcie elektryczne w gniazdkach wynosi 240V, a częstotliwość 50Hz. Na wyspie używa się takich 

samych gniazdek jak w Wielkiej Brytanii o natężeniu 13A na trzy bolce. W głównej recepcji budynku 

(campus Garden View Complex) lub w sklepie ze sprzętem można nabyć przejściówki na 2 wtyczki. 

Woda kranowa na Malcie jest odsolona i zdatna do picia. Ponieważ jednak może ona wciąż być nieco 

słona, niektóre osoby mogą preferować wodę mineralną w butelkach. 

 

Sklepy spożywcze 

W odległości 50 metrów od rezydencji głównej (campus Garden View Complex) znajdują się dwa 

sklepy spożywcze. Jeden z nich znajduje się po lewej, a drugi po prawej stronie. 

 

Zdrowie i bezpieczeństwo 

Malta może się poszczycić doskonałą opieką zdrowotną. Szpitale są bardzo nowoczesne, a oprócz 

nich na wyspie znajduje się sieć regionalnych ośrodków zdrowia. Studenci z krajów należących do EU 

lub EWG mogą bezpłatnie korzystać z opieki zdrowotnej w szpitalach publicznych po okazaniu karty 

ubezpieczenia zdrowotnego o numerze E111. W miesiącach letnich o zmierzchu pojawia się wiele 

komarów, które nie przenoszą żadnych chorób, jednak potrafią być bardzo uciążliwe. W Morzu 

Śródziemnomorskim można napotkać meduzy, które mogą powodować nieprzyjemne poparzenia u 

osób pływających, nieświadomych tego zagrożenia. 

 

Lokalna kuchnia i restauracje 

Maltańska kuchnia opiera się na diecie śródziemnomorskiej i jest pod dużym wpływem kuchni 

włoskiej. Wśród licznych maltańskich potraw najpopularniejszymi są: ‘Fenek’ (nadziewany królik 

gotowany w winie), ‘Minestra’ (bulion warzywny), ‘Lampuki’ (pierogi nadziewane rybą), ‘bragoli’ (porcja 



mielonych, posiekanych jajek oraz pietruszki zawiniętych w plastry wołowiny), ‘Timpana’ (zapiekanka z 

makaronu). Popularną przekąską jest ‘Pastizzi’ (pikantne ciasto wypełnione serem risotta lub 

groszkiem). Te dania często gotują maltańskie rodziny i są również serwowane w większości 

restauracji specjalizujących się w przyrządzaniu lokalnych potraw. Bardzo popularna na wyspie jest 

‘Helwa tat-Tork’ (słodka mikstura z mielonych i całych migdałów oraz cukru) i słodycze z ricottą. 

Najlepsze owoce na Malcie to pomarańcze, winogrona, truskawki, melony, owoce morwy, mandarynki, 

granaty oraz figi. Na wyspie dostępnych jest wiele restauracji, które sprostają wymaganiom osób o 

różnych gustach oraz różnej zasobności portfela – od wyśmienitych restauracji po bary fast food. 

Malta oferuje również szeroki wybór kuchni z różnych krajów, takich jak kuchnia włoska, francuska, 

hiszpańska, chińska, indyjska, malezyjska, libańska, turecka i wiele innych. Ponadto dostępny jest 

szereg popularnych barów typu fast food, takich jak Pizza Hut, McDonalds, Burger King, KFC itd. 

 

Pieniądze 

Walutą obowiązującą na Malcie jest Euro. Uczniowie, którzy chcą wymienić pieniądze, bądź 

zrealizować czeki podróżne mogą to zrobić w bankach lub w kantorach wymiany walut znajdujących 

się na całej wyspie. Kantory wymiany walut są otwarte dłużej niż banki, a na lotnisku są czynne nawet 

całą dobę. Kursy walut oferowane w hotelach, restauracjach, sklepach oraz innych lokalach mogą być 

mniej korzystne niż oferowane przez banki czy kantory wymiany walut. 

 

Życie nocne 

Największym i najpopularniejszym miejscem rozrywki na Malcie jest dzielnica Paceville, znajdująca się 

ok. 700 m od szkoły Clubclass. Można tu znaleźć wiele barów, restauracji, nocnych klubów oraz 

innych miejsc wartych odwiedzenia. Większość osób uczących się języka maltańskiego oraz 

angielskiego często przychodzi do tych miejsc wieczorami. Paceville jest najpopularniejsze wśród 

młodych ludzi (w wieku od 17 do 25 lat) zwłaszcza w miesiącach letnich, ponieważ wtedy uczniowie 

college’ów oraz uniwersytetów przebywają na wakacjach. Starsze osoby mogą być zainteresowane 

winiarniami, dyskotekami lub kasynami. Natomiast kursanci, którzy nie przepadają za nocnym życiem i 

chodzeniem do klubów, mogą wybrać się do kina, na kręgle lub na zakupy do centrum handlowego 

znajdującego się w Paceville. Do dzielnicy Paceville można dostać się pieszo ze szkoły Clubclass.  

 

Apteki 

Niedaleko szkoły znajduje się kilka aptek, a personel szkolnej recepcji chętnie udzieli informacji, jak do 

nich dojść. Od poniedziałku do soboty apteki są otwarte tak jak sklepy, natomiast w niedziele niektóre 

apteki mają dyżury od godziny 09:00 do 12:30. 

 

Poczta 

Najbliższa poczta znajduje się przy banku Lombard Bank, pod adresem: ulica Paceville, dzielnica 

Paceville, miasto St. Julian’s, STJ 3103. Poczta otwarta jest przez cały rok od poniedziałku do piątku 

między godziną 08:30 a 14:30. 

 



Święta narodowe 

Malta ma 14 świąt narodowych/ dni ustawowo wolnych od pracy. W tych dniach sklepy, firmy oraz 

większość szkół jest zamkniętych, natomiast restauracje oraz bary najczęściej są otwarte. W Szkole 

Clubclass dniami wolnymi od zajęć są JEDYNIE Nowy Rok, Wieki Piątek* oraz Dzień Bożego 

Narodzenia. Zajęcia, które przepadły nie są odrabiane ani nie przysługuje za nie zwrot pieniędzy. 
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Nowy Rok 

Św. Pawła (Feast of St. Paul's Shipwreck) 

Św.Józefa 

Dzień Wolności 

Wielki Piątek* 

Święto Pracy 

Święto Powstania Sette Giugno 

Św. Piotra i Pawła 

Wniebowzięcie NMP 

Matki Boskiej Zwycięskiej 

Dzień Niepodległości 

Święto Niepokalanego Poczęcia 

Dzień Republiki 

Boże Narodzenie 

 

*data zmienia się co roku 

 

 

Publiczne środki transportu 

Po Malcie i Gozo warto podróżować autobusami, które docierają do największych ośrodków 

turystycznych, a ponadto można się nimi dostać praktycznie wszędzie. Prawie wszystkie autobusy 

rozpoczynają kurs w stolicy (Valletta) z pętli autobusowej City Gate. Wchodząc do autobusu uczniowie 

muszą zakupić odpowiedni bilet, podając kierowcy nazwę celu podróży. Autobus numer 115, który 

jedzie do Valletty przez St. Julian’s i Sliemę, zatrzymuje się przed rezydencją główną (campus garden 

View Complex) co pół godziny. Do innych miejsc można się dostać autobusami odjeżdżającymi z 

przystanku St. Andrews Road, który znajduje się pięć minut drogi od szkoły, lub z pętli autobusowej 

Paceville. Gozo Channel obsługuje linie promową między Maltą (miejscowość Cirkewwa) a Gozo 

(miejscowość Mgarr). Koszt w obie strony to niecałe 5 euro. Rejsy odbywają się często, a czas 

podróży trwa około 20 minut. Istnieją również połączenia promowe między każdą z tych wysp a wyspą 

Comino. Godziny rejsów prosimy sprawdzać na miejscu. 

 

 

 



Zakupy 

Do centrów handlowych i sklepów można się zwykle dostać transportem publicznym. Najlepsze 

miejsca do robienia zakupów na Malcie to Valletta (stolica) oraz Sliema. Sklepy są zazwyczaj czynne 

od poniedziałku do piątku (od 09:00 do 13:00 oraz od 16:00 do 19:00), jednak można również spotkać 

sklepy i supermarkety, które są otwarte cały dzień. W rejonach turystycznych wiele sklepów jest 

otwartych do 22:00. W niedziele oraz święta sklepy są zwykle zamknięte. Niedaleko szkoły Clubclass 

znajduje się centrum handlowe czynne codziennie (łącznie z niedzielami) do godziny 22.00. 

Przykładowe ceny: 

Big Mac 3,50 € 

Kanapka 3,00 € 

Puszka Coca-Coli 1,00 € 

Kawa w kawiarni 1,30 € 

1 l mleka 0,72 € 

2 l wody mineralnej 0,80  € 

Chleb 0,75 € 

Dwudaniowy obiad w restauracji 15,00 € 

Karta SIM 15,00 € 

Bilet do kina 7,00 € 

Wejście do klubu Bezpłatnie 

 

Znaczki pocztowe 

Znaczki pocztowe można nabyć w sklepie z artykułami piśmienniczymi, który znajduje się 200 metrów 

od rezydencji głównej (campus Garden View Complex) lub na poczcie. 

 

Biuro informacji turystycznej 

Valletta – pasaż handlowy 1 City Arcades, City Gate, Valletta 

Tel.: (356) 22915440-2 Fax: (356) 21255844 

Od poniedziałku do soboty – 09:00 do 17:30 

Niedziela i święta* – 09:00 do 13:00 

 

Luqa – Międzynarodowe lotnisko Malty, hala przylotów, Luqa 

 Tel.: (356) 23696073/4    Fax: (356) 21822072 

 Od poniedziałku do niedzieli (oraz w święta*) – 10:00 do 21:00 

 

Gozo – centrum handlowe Tigrija Palazz, piętro I, ulica 300 Republic, Victoria 

 Tel.: (356) 21561419    Fax: (356) 21550254 

 Od poniedziałku do soboty – 09:00 do 17:30 

 Niedziele i święta* - 09:00 do 13:00 

 



Uwaga:* za wyjątkiem Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Wielkiego Piątku oraz Niedzieli 

Wielkanocnej. 

 

Biuro obsługi klientów 

 Email: info@visitmalta.com    Tel.: (356) 22915444 – 5    bezpłatna infolinia: 8007 2230 

 Z usług biura można korzystać od poniedziałku do soboty – od 09:00 do 17:30 

 W niedziele i święta – od 09:00 do 13:00 

 

Ważne numery telefonów 

Poniżej znajduje się lista ważnych numerów telefonów, które mogą być przydatne na wyspach 

maltańskich: 

 

 Pogotowie  196  

 Służby ratownicze Clubclass (24h) 23772107 

 Ochrona konsumenta   21250221  

 Numer kierunkowy kraju (Malta)   356  

 Informacja telefoniczna 1182  

 Informacja telefoniczna (Go Mobile)   1187  

 Informacja telefoniczna (Vodafone)   1189  

 Służby ratownicze   112  

 Helikopter ratowniczy   21244371  

 Patrolowa łódź ratownicza  21238797  

 Straż pożarna   199  

 Informacje o lotach   21249600  

 Rządowe biuro informacji  153  

 Grafik rejsów promem w Gozo 21556114 / 21561622 

 Szpital – Gozo   21561600  

 Szpital – Malta   25450000  

 Międzynarodowy numer kierunkowy 00  

 Biuro rzeczy znalezionych  21224781  

 Obsługa połączeń międzynarodowych 1152  

 Biuro paszportowe – Gozo   21560770  

 Biuro paszportowe – Malta   21222286  

 Policja   191  

 Zegarynka 195  

 Prognoza pogody   50043848 
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