
Embassy Summer
Oxford kampus uniwersytecki Brooks University, Headington   

wiek:  13-17 lat 
     ośrodek czynny: 25.06 – 13.08.2023  (pobyt: niedziela – niedziela)

• Embassy Summer jest częścią EC, światowego lidera w dziedzinie zintegrowanych pakietów 
edukacyjnych (nauka, zakwaterowanie, zajęcia dodatkowe)

• Duża sieć szkół języka angielskiego posiadająca swoje ośrodki w Wielkiej Brytanii, Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie i Australii

• Zajęcia na wszystkich poziomach: od początkującego do zaawansowanego

• Pełen program zajęć pozalekcyjnych

• Całodobowa opieka dla uczniów niepełnoletnich

• Szkoła jest członkiem English UK oraz uznanego na arenie międzynarodowej stowarzyszenia szkół 
akredytowanych British Council, którego zadaniem jest utrzymywanie wysokich standardów 
edukacji, jest również członkiem Young Learners English UK, które zrzesza najlepsze szkoły dla 
młodzieży w Wielkiej Brytanii oraz zwycięzcą prestiżowej Star Award 2015 jako organizator kursów 
dla dzieci i młodzieży

• Ośrodek znajduje się na terenie głównego kampusu Oxford Brookes University, w atrakcyjnej 
dzielnicy Oxford Headington, z łatwym dojazdem do centrum 

• Doskonała okazja do poczucia klimatu tego wyjątkowego miasta, nauki i zakwaterowania jak student
Uniwersytetu Oxford. 

Kurs językowy 
• 20 lekcji w tygodniu, 1 lekcja = 45 minut
• maksymalnie 15 osób w grupie (zwykle 12)
• uczestnicy w wieku 14-17 lat
• wszystkie poziomy zaawansowania
• międzynarodowe grupy



Zakwaterowanie
Uczniowie mieszkają w akademikach Headinngton Campus, w odległości krótkiego spaceru od głównego 
budynku szkoły - Brooks University. 
Pokoje 1 osobowe, 5 - 6 pokoi w każdym mieszkaniu, w cenie wspólne łazienki i kuchnia-salon. 
Pokój z własną łazienką - za dopłatą – 85 GBP/tydz
W cenie wyjazdu jest pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie).

Program zajęć dodatkowych
Szeroka oferta zajęć popołudniowych m.in.: 
Sport: piłka nożna, softball, koszykówka, siatkówka, badminton, aerobik i tenis stołowy.
Lokalne wycieczki: Muzeum Historii Naturalnej i Muzeum Ashmolean, spacer po Oxfordzie i inne.
Zajęcia wieczorne m.in. 
wieczory międzynarodowe, dyskoteki, pokaz talentów, pokaz mody i karaoke. 
W każdym tygodniu odbywa się jedna wycieczka całodniowa autokarem. Trzy pół-dniowe wycieczki każdego
tygodnia. Dwie z nich są w Oxfordzie. Trzeci jest poza obszarem Oxfordu. Wycieczki zwykle do Londynu,
Salisbury i inne. 
Dostępne  są  również  wycieczki  opcjonalne,  za  dodatkową  opłatą  (organizowane,  gdy  przynajmniej  30
uczniów wyrazi chęć udziału). Między innymi do Buckingham Palace, Cadbury World, Chessington World of
Adventures,  London Eye,  Madame Tussauds & Marvel  4D Experience,  Shakespeare’s  Globe Exhibition &
Rose Tour, Thorpe Park



Podróż

Szkoła organizuje transfery ze wszystkich londyńskich lotnisk. Uczniowie poniżej 16 roku życia (o ile nie są
przywożeni przez rodziców) obowiązkowo muszą wykupić transfer.

 
Londyn Heathrow £134  przejazd w jedną stronę 
Londyn Gatwick £190   przejazd w jedną stronę 
Londyn Stansted £228  przejazd w jedną stronę 
Londyn Luton £154  przejazd w jedną stronę 


