
GLS Berlin Young&Fun
uczestnicy kursów  7-14 lat 

ośrodek czynny 21/06 – 16/08/2020 (pobyt: niedziela-niedziela)

 kampus prywatnego Teikyo Universität nad jeziorem Zeuthener See, w pobliżu Berlin Schmöckwitz, 
należy do berlinskiej dzielnicy Köpenick. 

 do dyspozycji uczestników  sala kominkowa, fitness center, boisko do siatkówki, obiekty sportowe 
 międzynarodowe grupy uczniów z Meksyku, Polski Hiszpanii, Francji, Bulgarii, Danii, Rosji, Norwegii, 

Anglii, Włoch, Grecji, Portugalii, USA i wielu innych krajów, w tym także dzieci z Niemiec.   
 na terenie kampusu może przebywać max. 120 uczestników. 
 zakwaterowanie i nauka w jednym miejscu, 
 szkoła  oferuje  konkurencyjne  ceny  i  doskonałe  warunki  do  nauki  oraz  zakwaterowanie  na

najwyższym poziomie
 dobrze wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycielska
 4 poziomy zaawansowania znajomości języka niemieckiego – pierwszego dnia kursu odbywa się test 

językowy kwalifikujący do odpowiedniej grupy
 Uwaga w lipcu i sierpniu na kampusie odbywają się również kursy angielskiego. 

  



Kurs językowy 

 Wiek uczestników: 7-14 lat 
 Międzynarodowe grupy:  uczniowie z 40 krajów
 Do wyboru dwa języki, możliwa nauka języka angielskiego 
 Poziomy zaawansowania: początkujący, podstawowy, średni i zaawansowany.
 Liczba osób w grupie: 6 - 12 
 Liczba lekcji w tygodniu: 15  (od poniedziałku do piątku),
 1 lekcja =  45 min 

Zakwaterowanie

Na terenie kampusu w pokojach  2-3-osobowych (wszystkie z łazienką i toaletą), całodzienne wyżywienie w stołówce 
na terenie kampusu. 

  

Program zajęć dodatkowych 

Czas wolny i wycieczki:

 3 rozrywki dziennie w międzynarodowych grupach na terenie kampusu: sport, gry, taniec, teatr, muzyka 
 2 wycieczki na tydzień do Berlina i Poczdamu na zwiedzanie
 wszystkie dojazdy i bilety wstępu na atrakcje w cenie kursu
 opieka personelu szkoły 24h/dobę
 Żeglarstwo lub tenis za dodatkową opłatą: 3 x 90 min./tydz -90 EUR/tydz



Tak mógłby wyglądać przykładowy tydzień w Berlin Young&Fun

Dzień Rano Po południu I Po południu II Wieczorem
Niedziela Przyjazd do godz. 17.00, zapoznanie się, test wstępny, wieczór powitalny

Poniedziałek 3 godz. 
niemieckiego

pływanie, piłka nożna lub
żonglerka

teatr lub program 
sportowy gry

Wtorek 3 godz. 
niemieckiego koszykówka lub taniec siatkówka lub 

program sportowy
olimpiada 
obozowa

Środa 3 godz. 
niemieckiego wycieczka do Berlina

Czwartek 3 godz. 
niemieckiego batik lub jazzdance muzyka lub program 

sportowy grill

Piątek 3 godz. 
niemieckiego wycieczka statkiem gazeta obozowa dyskoteka

Sobota całodniowa wycieczka do Poczdamu i zamku Sanssouci
Niedziela wyjazd lub wycieczka rowerowa nad jezioro

Transport 

Transport z i na dworzec / lotnisko wliczony w cenę pobytu - w niedziele.
Ubezpieczenie medyczne w pakiecie kursu. 


