
Embassy Summer, UCL University College London 
wiek:  13 - 17 lat i 18 - 25 lat 

ośrodek czynny:  2 lipca– 20 sierpnia 2023 (dni pobytu: 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

• 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

• Zajęcia na wszystkich poziomach: od początkującego do
zaawansowanego

• Pełen program zajęć pozalekcyjnych

• Całodobowa opieka dla uczniów niepełnoletnich

• Dwie  grupy  wiekowe  13-17  lat  i  18-25  lat.  Osobne
zakwaterowanie I nauka w osobnych grupach. Program
zajęć  pozalekaycjnych  jest  również  dostosowany  do
oczekiwan każdej z grup. 

• University College London znjaduje się w tętniącej życiem dzielnicy Bloomsbury, blisko kultowych dzielnic 
handlowych, takich jak Oxford Street i Covent Garden, w samym sercu Londynu.



Kurs językowy 
• 20 lekcji w tygodniu, 1 lekcja = 45 minut
• maksymalnie 17 osób w grupie (zwykle 12)
• dwie podgrupy wiekowe: 13-17 lat oraz 18-25 lat
• wszystkie poziomy zaawansowania
• międzynarodowe grupy
• lekcje rano lub po południu w pierwszym tygodniu, później naprzemiennie

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie w 2 różnych budynkach na terenie kamusu:
Ramsay Hall i Campbell Hall
Ramsay Hall przyjmuje tylko młodszych uczniów, starsi będą
zakwaterowani w  Campbell East lub West. W każdym z
akademików wspólne salony, gdzie można spędzać czas
wieczorami z innymi uczestniakmi kursu. 
Uczniowie zamieszkują w większości w pokojach 1-osobowych
(jest kilka pokoi 2-osobowych). Łazienki znajdują się na
korytarzach, jedna łazienka przypada na około  5 pokoi. 
Ważne: każdy uczeń powinien przywieźć ze sobą ręczniki.
W cenie wyjazdu jest pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie),
pakowany lunch podczas wycieczek
Po przyjeździe wymagana jest kaucja w wysokości 40 £, wymiana
zgubionego klucza do pokoju to 40 £

Program zajęć dodatkowych

Przyjazd
Uczniowie zakwaterowani w Campbell zostaną powitani po
przybyciu do recepcji Campbell East, gdzie znajduje się główne
biuro szkoły. Wczniowie zakwaterowani w  Ramsay będą przywitani
w  recepcji Ramsay Hall. Zarejestrują się, otrzymają klucze do
pokoju i będą mogli zameldować się w swoich pokojach.
Powitanie
Pierwszego wieczoru odbędzie się spotkanie powitalne, która ma
na celu zapewnienie kursantom  możliwości spotkania się z
pracownikami i innymi uczniami oraz lepszego poznania kampusu,
jego obiektów i przydatnych informacji, które pomogą im podczas
pobytu.
Program atrakcji pozalekcyjnych jest nastawiony na zwiedzanie
Londynu. Doświadczeni opiekunowie zapewniają atrkacyjne
spędzenie czasu po zajęciach w szkole.  Wszystkie zajęcia mają na
celu kontynuację nauki w zabawny i przyjemny sposób, zachęcanie
uczniów do rozwijania umiejętności życiowych i nawiązywania
nowych przyjaźni poprzez sport, zajęcia interaktywne.
Przykładowe zajęcia na kampusie: 
Poszukiwanie skarbów, karaoke, dyskoteka, quiz lub inne sporty, takie jak mini igrzyska olimpijskie lub piłka nożna.
Wycieczki półdniowe
Zaplanowane w każdy dzień powszedni odwiedzenie ekscytujących miejsc w Londynie np: British Museum, Tate 
Modern, Tower Bridge, St, Paul's Cathedral i rejs po Tamizie.
Wycieczki całodniowe
Brighton: ciesz się tym tętniącym życiem popularnym nadmorskim kurortem o pięknej architekturze i odwiedź Sea Life 
Centre i Palace Pier.
Canterbury: odwiedź to wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO miasto,  jedno z najczęściej odwiedzanych 
miast w Wielkiej Brytanii ze średniowiecznymi budynkami i podziwiaj gotycką architekturę katedry w Canterbury
Cambridge: odkryj to kultowe miasto uniwersyteckie słynące z kolegiów i pływania łodzią po rzece Cam, w cenie wizyta
w słynnym King's College.  



 Przykładowy program zajęć poniżej

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 £126 przejazd w jedną stronę 
Londyn Gatwick £154 przejazd w jedną stronę 
Londyn Stansted £68 przejazd w jedną stronę 
Londyn Luton £210 przejazd w jedną stronę 


