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 Uniwersytet  Susessex zlokalizowany jest  zaledwie pięć  minut  spacerem od  Amex Stadium i  10
minut pociągiem od centrum miasta.

 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.  

 duży kampus uniwersytecki z wszelkimi udogodnieniami np.  supermarket, poczta, bank 

 doskonałe wyposażenie dydaktyczne i sportowe 

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

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

 wyjątkowy program Leadership 14-17 lat  dla i Pre University Taster dla 15-17 lat 

 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. 

 20 lekcji w tygodniu (15 godzin), 
 maksymalnie 15 osób w grupie 
 uczestnicy w wieku od 12 do 17 lat 
 wszystkie poziomy zaawansowania
 międzynarodowe grupy
 zajęcia poranne i popołudniowe
 1 lekcja = 45 minut 

Dodatkowe opcje:
• Pre University Taster  dodatkowe zajęcia przygotowujące do  do nauki i  życia na uniwersytecie w Wielkiej

Brytanii.  Podczas dwutygodniowego pobytu uczniowie dowiedzą się o uniwersytetach,  procesie składania
wniosków i  egzaminach z  języka angielskiego,  których będą potrzebować,  aby skutecznie  zaaplikować na
wymarzone studia. Dodatkowe zajęcia 12 godzin zegarowych w tygodniu. Dopłata 105 GBP/tydz. 
Przykładowy program pobytu w 1 tyg poniżej. 

• Leadership   program  idealny  dla  każdego  młodego  ucznia,  który  już  czuje  powołanie  przedsiębiorcy.
Program rozwija talenty i  umiejętności,  rozwija je poprzez różne zajęcia i  wycieczki,  ucząc ich,  jak być
prawdziwym przywódcą. Dodatkowe zajęcia 12 godzin zegarowych w tygodniu. Dopłata 105 GBP/tydz. 

• Dopłata kurs intensywny – dodatkowe 4 lekcje (3 godziny zegarowe) w grupie / tydzień, cena 50GBP/tydz
• Dopłata lekcje indywidualne 60 GBP/1 lekcję



Zakwaterowanie

Zakwaterowanie na terenie kampusu w szkolnej rezydencji

Nowoczesne pokoje, wszystkie jednoosobowe. Typowy brytyjski kampus, pokoje połączone w mieszkania ze wspólną
łazienką i wspólnymi „salonikami”.   Pranie raz w tygodniu, sprzątanie codzienne. 

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

 pokoje 1 osobowe, 
 pełne wyżywienie 
 depozyt zwrotny w wysokości 60 GBP  płatny pierwszego dnia

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. Londyn, Canterbury, Portsmouth, Windsor and
Eton  i inne. Szczegółowy plan wycieczek dostępny u doradcy JPEdukacja. 



Przykładowy program zajęć poniżej:

Podróż

Odbiór z lotniska i zawiezienie na lotnisko wg wskazanych godzin: 
odbiór z lotniska:

• Heathrow  pomiędzy 10:00 a 18:00 w cenie 
• Gatwick 9:00 - 19:00 koszt 65 GBP (w dwie strony)
• Luton, Stansted 11:00 – 16:00 koszt 210 GBP (w dwie strony)

dowóz na lotniska: 
• Heathrow 10:00 – 19:00 w cenie 
• Gatwick 9:00 – 19:00 
• Luton, Stansted – 12:00-19:00 


