
Madrid Summer Camp
uczestnicy kursów 5-17 lat 

terminy rozpoczęcia:  16.06, 30.06, 14.07, 28.07

 letnie obozy językowe języka hiszpańskiego organizowane są przez założoną  w 1989 roku organizację, obecnie
największą i najbardziej prestiżową  w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej;

 kampus letni w  Madrycie mieści się na terenie Francisco de Vitoria
University, jednej z najbardziej prestiżowych uczelni w Hiszpanii; 

 gwarancja bezpieczeństwa, relaksu i spokoju w otoczeniu zieleni;
 doskonale  wyposażony  kampus  -  na  jego   terenie  znajdują  się

świetlice i sale do integracji, klasy, pracownia komputerowa, ponadto,
kampus  uniwersytecki  oferuje  doskonałe  zaplecze  sportowe w tym
basen, siłownie, boisko do piłki nożnej i koszykówki, plażówki, korty
tenisowe, kajaki i wiele innych;

 szkoła  oferuje  doskonałe  warunki  nauki  i  zakwaterowania  w
konkurencyjnych cenach;

 możliwość nauki języka hiszpańskiego lub angielskiego - 60 % obozowiczów to rodowici Hiszpanie; 
 dobrze wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycielska
 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
 kampus przyjmuje równocześnie ok 120-180 uczniów.  

Kurs języka hiszpańskiego lub angielskiego  

Program jest starannie zaprojektowany, tak aby zachęcić dzieci i młodzież do
rozmowy i komunikacji. Celem nauczycieli jest przełamanie wśród
uczestników kursów obaw i zachęcić ich do zastosowania tego, czego się uczą
na lekcjach w rozmowach z przyjaciółmi przez resztę dnia. Hiszpańscy
uczniowie i uczestnicy z zagranicy wspólnie spędzają czas podczas podczas
zajęć dodatkowych. 

 Wiek uczestników: 5-17 lat z podziałem na grupy wiekowe:
- Camp group 1: od 5 do 10 lat 
- Camp group 2: od 11 do 14 lat
- Camp group 3: od 15 do 17 lat



 Międzynarodowe  grupy  na  zajęciach  hiszpańskiego  lub  na  zajęciach  z  języka  angielskiego  min  60  %  to
Hiszpanie 

 Wszystkie poziomy zaawansowania 
 Liczba osób w grupie: max. 15
 Liczba lekcji w tygodniu: 20  (od poniedziałku do piątku)
 1 lekcja =  45 min 

Przykładowy dzień na campie 

08:15 - 08:30 Pobudka i toaleta poranna 
08:30 - 09:15 Śniadanie 
09:15 - 09:30 Spotkanie z opiekunami 
09:30 - 10:15 1 lekcja angielski lub hiszpański 
10:15 - 11:00 2 lekcja angielski lub hiszpański 
11:00 - 11:30 Przerwa
11:30 - 12:15 3 lekcja angielski lub hiszpański 
12:15 - 13:00 4 lekcja angielski lub hiszpański 
13:00 - 14:00 Basen lub inne atrakcje  
14:00 - 15:15 Lunch 
15:15 - 16:00 Odpoczynek, gry i konkursy
16:00 - 18:30 Warsztaty kulturalne, plaża/basen
18:30 - 20:00 Zajęcia sportowe, gry i konkursy
20:00 - 21:00 Toaleta wieczorna 
21:00 - 21:45 Kolacja 
21:45 - 23:00 Party, wieczór talentów itd.

22:30 Najmłodsze dzieci – cisza nocna 
23:30 Juniors & Seniors – cisza nocna 

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie na terenie kampusu w szkolnej rezydencji, pokoje 1 i 2-osobowe wszystkie z łazienkami i klimatyzacją.
24 godzinna opieka doświadczonego personelu szkoły. 
Na życzenie dostępna także opcja bez zakwaterowania, tzw day camp lub tylko kurs.

Program zajęć dodatkowych 

Celem opiekunów  jest  zapewnienie  dzieciom i  młodzieży  tylu  atrakcji  aby  nigdy  podczas  swojego  pobytu  się  nie
nudziły.  Wszelkie  zajęcia  dodatkowe  są  dzielone  na  trzy  kategorie:  rekreacyjne,  warsztaty  kulturowe  i  wycieczki.
Przykładowe   wycieczki  całodniowe  do:  Toledo,  Segovia  i  półdniowe  do El  Escorial,   Prado  Museum,  Aranjuez  i
zwiedzanie Madrytu



Program zajęć dodatkowych płatnych (jedne uczestnik może wybrać jedną sesję na 2 tygodnie)
tenis: 12 sesji / przez 2 tyg. koszt 200 EUR
jazda konna: 12 sesji  / przez 2 tyg. koszt 250 EUR
piłka nożna : 16  sesji/ przez 2 tyg. koszt 250  EUR
rakietki padle: 12 sesji/ przez 2 tyg. koszt 200 EUR
YouTube & Creativity  16 sesji /2 tyg 395 EUR 
Creativity  12 sesji /2 tyg 200 EUR 
Yoga  12 sesji /2 tyg 200 EUR 
Debate and Public Speaking   12 sesji /2 tyg 250 EUR 
Leadreship & Entrepreneurship  12 sesji /2 tyg 250 EUR 
i wiele innych o szczegóły pytaj doradcę JPEdukacja 

Podróż / transfer z i na lotnisko 

Uczestnikom kursu szkoła oferuje  transfer z i na lotnisko w Madrycie w cenie 170 EUR (w dwie strony)
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