
LAL St. Swithun's School Winchester 
uczestnicy kursów: 9-17 lat

ośrodek czynny 13.07-10.08.2019 (poniedziałek - poniedziałek) 
 

 pobyt na terenie kampusu prywatnej brytyjskiej szkoły St. Swithun's
School w Winchester.

 około 45 hektarów na obrzeżach Winchester, szkoła posiada halę
sportową  i  pełnowymiarową  basen  oraz  boiska  sportowe,  korty
tenisowe i ogrody. 

 Winchester  to  stolica  starożytnej  Anglii  znajduje się w hrabstwie
Hampshire, godzinę drogi od Londynu, Stonehenge i wielu innych
atrakcji turystycznych.

 szkoła należy do grupy LAL, światowego lidera w dziedzinie edukacji
językowej z ponad 30 letnim doświadczeniem; 

 LAL jest członkiem English UK i posiada akredytację British Council
do nauczania języka angielskiego jako języka obcego.  

 doświadczona  i  wykwalifikowana  kadra  nauczycielska  realizuje
zajęcia  przez  zabawę  w  ciekawy  sposób,  dostosowany  do  grupy
wiekowej najmłodszych uczestników

 program atrakcji pozalekcyjnych jest urozmaicony i bardzo ciekawy,
dzieci  i  młodzież  mają  zapewnione  liczne  zajęcia  sportowo-
kulturalne 

 opieka i wsparcie zapewnione przez 24 h/dobę, 

 w cenie  każdego kursu uczestnik  otrzymuje:  certyfikat,  materiały
dydaktyczne, kartę zniżkową na lokalne atrakcje,  koszulkę szkoły,
zakwaterowanie i wyżywienie.



Kurs językowy

Kursy języka angielskiego dla  młodzieży prowadzą tylko doświadczeni  i  przyjaźni  nauczyciele  .  Zajęcia umożliwiają
indywidualne podejście, jednocześnie zapewniając doskonałą mieszankę narodowości i osobowości, tworząc idealne
warunki do nauki. 

Kurs ogólny Classic Summer School 

 20 lekcji w tygodniu (15 godzin), 
 maksymalnie 15 osób w grupie 
 uczestnicy w wieku od 9 do 17 lat z podziałem na grupy wiekowe 9-12 i 13-17 lat
 wszystkie poziomy zaawansowania
 międzynarodowe grupy
 zajęcia poranne i popołudniowe
 1 lekcja = 45 minut 
 Dodatkowe  4 lekcje grupowe 3h/tydz dopłata 50 GBP min A2 poziom 
 Dodatkowe lekcje indywidualne wg życzenia dopłata 60 GBP/ lekcja 

Football Summer School  lub Tenis Summer School 

Możesz wybrać jeden z dwóch kursów (lub oba, jeśli przyjedziesz na cztery
tygodnie):

TENIS  9 lekcji  profesjonalnych treningów w tygodniu.  W pakiecie również
wycieczka na Wimbledon Lawn Tennis Club. Dopłata do kursu ogólnego 80
GBP / tydz.

PIŁKI  NOŻNEJ  9 lekcji  profesjonalnych  treningów w tygodniu.  W pakiecie
również wycieczka na boisko Chelsea. Dopłata do kursu ogólnego 80 GBP /
tydz.

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie na terenie kampusu w szkolnej rezydencji

Ten  imponujący  kampus  obejmuje  sześć  budynków.  Pięć  domów  oferują
pokoje  jednoosobowe  ze  wspólną  łazienką  a  w  szóstym  domu  pokoje
wieloosobowe dla  maksymalnie  sześciu  studentów.  Wszystkie  budynki  są
bezpieczne z kodowanymi wejściami. 

Pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie) na terenie kampusu. Suchy prowiant w
trakcie wycieczek szkolnych.  

 pokoje 1 osobowe (za dopłatą 15 GBP/tydz) lub wieloosobowe (zwykle 8 osobowe)
 pełne wyżywienie
 depozyt zwrotny w wysokości 60 GBP  



Program zajęć dodatkowych

Szkoła organizuje liczne popołudniowe i wieczorne atrakcje między innymi: wieczory filmowe, quizy, pokazy talentów,
gry zespołowe, zajęcia plastyczne i kulinarne. Sam zdecydujesz na miejscu z jakich atrakcji będziesz chciał skorzystać.
Prócz zajęć na miejscu masz do wyboru szereg ciekawych wycieczek np. Oxford College, Bath, Stonehenge, Portsmouth
i wiele innych.  Szczegółowy plan wycieczek dostępny u doradcy JPEdukacja. 

UWAGA dodatkowa wycieczka do Harry Potter Studio dopłata 75 GBP (wymagana  rezerwacja do 31 marca) 



Podróż

Odbiór z lotniska i zawiezienie na lotnisko wg wskazanych godzin: 

odbiór z lotniska:

• Heathrow  pomiędzy 10:00 a 18:00 w cenie 
• Gatwick 10:00 - 17:00 koszt 160 GBP (w dwie strony)
• Luton, Stansted 10:00 – 16:00 koszt 200 GBP (w dwie strony)

dowóz na lotniska: 
• Heathrow 11:00 – 19:00 w cenie 
• Gatwick 14:00 – 18:00 
• Luton, Stansted 14:00-18:00. 

Dopłata za odbiór i dostarczenie uczestnika na lot z opieką stewardessy 30 GBP w jedną stronę 


