
Embassy Summer / EC 
 Los Angeles – California State University

wiek:  12-18 lat
ośrodek czynny:  18 czerwca – 6 sierpnia 2023 (dni pobytu: niedziela - sobota)

• EC to światowy  lider 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

• całodobowa  opieka  dla  uczniów,  bezpieczne
otoczenie

• pobyt  na  terenie  kampusu  California  State
University  w  samym  centrum Los  Angeles,  z
łatwym  dostępem do  wszystkiego,  co  LA  ma do
zaoferowania.

• adres  kampusu:  CSULA South  Village  Residential
Hall, 5500 Paseo Rancho Castilla, Los Angeles, CA
90032

• na  terenie  kampusu  znajdują  się:  supermarket,
boiska do siatkówki i  koszykówki, siłownia,  basen,
ogród, mnóstwo miejsca do wspólnego spędzania
czasu

• pełen program zajęć pozalekcyjnych



Kurs językowy 
• 20 lekcji w tygodniu, 1 lekcja = 45 minut
• maksymalnie 17 osób w grupie 
• uczestnicy w wieku 12-18 lat 
• wszystkie poziomy zaawansowania, test językowy pierwszego dnia pobytu 
• międzynarodowe grupy
• program nauczania z naciskiem na umiejętności komunikacyjne

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie w akademikach  na terenie kampusu.  Pralnia
dostępna  (za  niewielką  opłatą).  Szybki  internet  w  całym
obiekcie. Wspólna przestrzeń  na każdym piętrze budynku w
tym  pokoje  do  nauki  i  sala  gier.  
Uczniowie  są  odpowiedzialni  za  utrzymanie  czystości  i
porządku w swoich pokojach. Pomieszczenia ogólnodostępne
sprzątane  są  codziennie,  a  pościel  zmieniana  co  tydzień.
Ręczniki zapewnione. 

• Pokoje 2-3 os (łazienki na korytarzu) lub za dopłatę
2,3,4 os z łazienkami 

• Pełne wyżywinie serwowane w w stołówce na miejscu 
• W weekendy i podczas wycieczek zapewniany suchy prowiant na lunch.

Program zajęć dodatkowych
Przyjazd
Uczniowie zostaną powitani po przybyciu na parking nr 5, a następnie udadzą się do biura w CSU-LA South 
Village Residential Hall. Tam zarejestrują się, otrzymają klucz do pokoju i zameldują się w swoich pokojach.
Powitanie
Pierwszego wieczoru odbędzie się  impreza powitalna, 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.
Zajęcia
Zajęcia organizowane są wieczorami i popołudniami z całodniowymi wycieczkami we wtorki, czwartki i 
soboty. W niedziele uczniowie mogą wybierać między opcjonalną — dodatkowo płatną  wycieczką lub 
zajęciami na miejscu. 
Sporty: futbol amerykański, piłka nożna, siatkówka i koszykówka
Zajęcia teatralne i performatywne:  polowania na padlinożerców i pokazy talentów
Wieczorne zajęcia: karaoke, escape room, sztuka i rzemiosło oraz noc w kasynie

Każdy 14-dniowy pobyt obejmuje 3 całodniowe wycieczki do ekscytujących miejsc w Los Angeles, takich jak
Hollywood, Beverly Hills, Santa Monica, Downtown LA i Malibu, ze zwiedzaniem interesujących miejsc w
każdej  lokalizacji.  Transport  na  wycieczki  może  odbywać  się  prywatnym  autokarem  lub  transportem
publicznym.  Uczniowie  mogą  mieć  lekcje  rano  lub  po  południu  w  pierwszym  tygodniu,  później
naprzemiennie co tydzień.
Oferowane wycieczki :
Downtown LA: : najciekawsze miejsca w Los Angeles,, takie jak katedra, ulica Olvera i Getty Centre.
Hollywood: Hollywood Boulevard z przystankami w Alei Gwiazd, Beverly Hills i Rodeo Drive.
Dzień na plaży: wycieczki do Getty Villa, Malibu Pier i Santa Monica.
California Science Center i Disney Concert Hall: interaktywne wystawy i sala koncertową Walta Disneya, z 
przystankiem w zabytkowej dzielnicy Little Tokyo.
San Clemente: wycieczka pociągiem wzdłuż wybrzeża Pacyfiku do tego uroczego nadmorskiego miasta. 



Przykładowy plan pobytu 3 tygodniowego poniżej 



 

Podróż/ transport z i na lotnisko 

Uczniowie poniżej  16 roku życia (o  ile  nie  są przywożeni  przez rodziców) obowiązkowo muszą wykupić
transfer.

Los Angeles Int. 216 USD  przejazd w jedną stronę 


