
Embassy Summer / EC 
Nowy Jork – Long Island University Brooklyn 

wiek:  12-18 lat
ośrodek czynny:  18 czerwca – 30 lipca 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 kampusie Long Island University
na Brooklynie, tylko jeden przystanek metrem od
Manhattanu i kilka minut spacerem od kultowego
Brooklyn Bridge i East River.

• adres kampusu: Brooklyn, Conolly Hall, 1 Univ.
Plaza Brooklyn NY 11201 

• zapierającą  dech  w  piersiach  panoramę
Manhattanu można oglądać z  Brooklyn Heights  i
Promenade.  Empire  State  Building,  Central  Park,
Times  Square  i  wszystkie  ekscytujące  atrakcje
Manhattanu są łatwo dostępne metrem

• 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).  Wszystkie  pokoje  posiadają
klimatyzację  .  Pościel  zmieniana  jest  co  tydzień
Studenci są odpowiedzialni za utrzymanie czystości i porządku
w swoich pokojach, łazienki są codziennie sprzątane.
Ręczniki zapewnione 

• Pokoje 2 I 3 -4 os  z łazienkami 
• Pełne wyżywinie serwowane w w stołówce na miejscu
• Podczas wycieczek zapewniany suchy prowiant na

lunch.
• Uwaga pierwszego dnia płatny depozyt na wypadek

zniszczeń 

Program zajęć dodatkowych

Przyjazd
Uczniowie  zostaną powitani po przybyciu na kampus , gdzie dokonają rejestracji i otrzymają klucze do 
pokoju, aby mogli się tam zameldować.

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 są organizowane pomiędzy lekcjami i wieczorami.
Program zajęć zaplanowany jest zarówno na ternie kampusu jak
w okolicy .Mogą to być:
Sporty : piłka nożna, siatkówka i koszykówka
Zajęcia wieczorne :wieczory w mieście, imprezy taneczne, noc
karaoke, noc sportu.

Każdy 14-dniowy pobyt obejmuje łącznie 12 lokalnych wizyt w
Nowym Jorku wraz z wizytami/zajęciami oraz 2 całodniowe
wycieczki do głównych atrakcji turystycznych, takich jak Statua
Wolności i Ellis Island, Amerykańskie Muzeum Historii
Naturalnej i Coney Island.

Uczniowie otrzymają własną tygodniową kartę na  metro – zwykle uczniowie wraz z opiekunami podróżują 
metrem. Może się tak zdarzyć, że zaplanowana podróż autokarem – rzadko ze względu na korki w mieście.



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.

JFK 226 USD  przejazd w jedną stronę 
NEWARK 236 USD  przejazd w jedną stronę 


