
Churchill House  St. Lawrence College, Ramsgate
wiek: 10-17 lat 

  ośrodek czynny: 02.07 – 20.08. 2023, 
daty rozpoczęcia: 2, 16, 23, 30 lipca i 6 i 13 sierpnia 

(pobyt: niedziela-niedziela)

 działająca  od 1971  roku  sieć  szkół,  od  wielu  lat  jest
jedną z wiodących niezależnych brytyjskich szkół języka
angielskiego

 jest  członkiem  English  UK  oraz  uznanego  na  arenie
międzynarodowej  stowarzyszenia  szkół
akredytowanych British Council, którego zadaniem jest
utrzymywanie  wysokich  standardów  edukacji,  jest
również członkiem Quality English oraz Education UK

 oferuje  konkurencyjne  ceny  i  doskonałe  warunki  do
nauki i zakwaterowanie na najwyższym poziomie

 dobrze  wykwalifikowana  i  doświadczona  kadra
nauczycielska

 kampus  położony  jest  w  Ramsgate,  przepięknej
zabytkowej nadmorskiej miejscowości

 19 hektarowy zielony obszar z licznymi atrakcjami m.in.
duża hala sportowa , boisko do piłki nożnej boisko do
koszykówki, basen, korty tenisowe 

 6 poziomów zaawansowanie znajomości języka –
pierwszego dnia kursu odbywa się test językowy
kwalifikujący do odpowiedniej grupy

 24 godzinna opieka, nauka, zakwaterowanie i program
zajęć dodatkowych pod okiem wykwalifikowanej kadry



Kurs językowy 

 Wiek uczestników: 10-14 lat i 15-17 lat
 Międzynarodowe grupy:  uczniowie z 60 krajów
 Wszystkie poziomy zaawansowania 
 Liczba osób w grupie: max. 15 
 Liczba lekcji w tygodniu: 20 lekcji = 15 godzin zegarowych (od poniedziałku do piątku), 
 1 lekcja =  45 min 
 Zig-zag -  lekcje i zajęcia pozalekcyjne  są na zmianę w godzinach porannych lub popołudniowych.

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie na terenie kampusu w szkolnej rezydencji ( 10-17 lat)
St  Lawrence  College  oferuje  zakwaterowanie  w  pokojach  1,  2  i  wieloosobowych.  Za  dodatkową  dopłatą
możliwość  zakwaterowania  w  1-os  pokoju  z  prywatną  łazienką  30GBP/tydz  lub  wieloosobowym  z  łazienką
20GBP/tydz.  Zachęcamy  wszystkich  uczestników  kursu  do  dzielenia  mieszkania  z  innymi  narodowościami  w
pokoju wieloosobowym. Natomiast dla młodszych dzieci  pokoje wieloosobowe są najlepszym sposobem, aby
nawiązać  liczne międzynarodowe przyjaźnie  i  wspólnie  się bawić.  Dzieci  są pod 24 godzinną opieką.  Pralnia
dostępna raz w tygodniu. 
Dostępne pokoje premium 1 i 2-osobowe z łazienkami o podwyższonym standardzie za dopłatą 40GBP/tydz.
Pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie) na terenie kampusu. Suchy prowiant w trakcie wycieczek szkolnych. 
                                                                  

                                                                               

Program zajęć dodatkowych 

Szkoła  organizuje  dla  swoich  uczniów  szereg  atrakcji  odbywających  się  na  miejscy  lub  wycieczek.   Zajęcia
popołudniowe to  m.in.  zajęcia  sportowe w tym piłka  nożna,  badminton i  tenis  lub zajęcia artystyczne m.in.
warsztaty teatralne, pokazy mody, kreatywne gotowanie.

Wieczorne  zajęcia  to  przyjęcie  powitalne,  dyskoteki,  karaoke,  grill,  wieczorki  międzynarodowe,  kabarety  i
przedstawienie  teatralne.  oraz  liczne gry  i  konkursy.  Wszystkie  zajęcia  prowadzone są  przez  doświadczonych
opiekunów. 

W ramach programu zajęć raz w tygodniu (zwykle w sobotę) odbywa się całodniowa wycieczka, a w środę 
wycieczka półdniowa. Szkoła oferuje wiele różnych miejsc do zwiedzenia, kursanci na miejscu decydują, którą z 
przedstawionych propozycji wybrać jako cel wycieczki: Londyn, Cambridge, Oxford, Leeds Castle, Cantenbury 
Catehedral, Dover Castle, Chatcham Historic Dockyard
FREE modern dance lessons, FREE drumming

Opcje dodatkowe – płatne:

• PREMIER FOOTBALL EXPERIENCE:  4 godziny z professionalnym trenerem/tydz & Premier League, wejścia na 
stadion raz na 2 tygodnie - opłata £140/tydz 

• YOUNG ADULT PROGRAMME: osobny kurs dla 16 & 17 latków: 3 razy w tygodniu – opłata  £75/tydz 



Podróż i odbiór z lotniska

Uczniowie poniżej 16 roku życia (o ile nie są przywożeni przez rodziców) obowiązkowo muszą wykupić 
transfer. Szkoła oferuje wspólny odbiór uczniów z lotniska Heathrow i Gatwick - przyloty w godz. 9:00 – 17:00, 
a odloty w godz 10:00 -18:00.  Cena za wspólny transfer 85 GBP/1 stronę
*Wspólny  transfer  oznacza,  że  dzieci  będą  podróżowały  razem  z  innymi  uczestnikami  kursu  autobusem  –
maksymalny czas oczekiwania na współtowarzyszy podróży do 3 godz.

Przylot w innych godzinach, na inne lotniska - możliwy taxi transfer w cenie: 

Londyn Heathrow £200 przejazd w jedną stronę 
Londyn Gatwick £180 przejazd w jedną stronę 
Londyn Stansted £215 przejazd w jedną stronę 
Londyn Luton £230 przejazd w jedną stronę 


