
GLS Munich Young & Fun 
uczestnicy kursów 7-14 lat, język niemiecki lub angielski 

ośrodek czynny 30.06 – 09.08. 2020 (pobyt: niedziela - niedziela) 

 24 godzinna opieka doświadczonego personelu 
 kampus znajduje się 40 km na południe od Monachium

w Josefstal, typowej bawarskiej wioski w Alpach.
Również Niemieckie dzieci spędzają tu wakacje. 

 Wspólne spędzenie czasu wolnego z uczestnikami kursu
jak również z obywatelami Niemiec to doskonała
okazja, aby od razu wypróbować swój niemiecki

 zakwaterowanie i nauka w kampusie położonym na
wysokości 800 m n.p.m., w samych górach: panorama
alpejska jest fantastyczna, dodatkowo doskonałe zaplecze sportowo – rekreacyjna w tym m.in. 
miejsce do  ognisk, grill, boisko do siatkówki, tenisa stołowego, stół bilardowy, pokój telewizyjny i 
inne.

 rano uczysz się niemieckiego, a  południami bierzesz udział w programie zajęć dodatkowych 
 oferuje  konkurencyjne  ceny  i  doskonałe  warunki  do  nauki  i  zakwaterowanie  na  najwyższym

poziomie
 dobrze wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycielska
 4 poziomy zaawansowanie znajomości języka – pierwszego dnia kursu odbywa się test językowy 

kwalifikujący do odpowiedniej grupy

Kurs językowy 

 Wiek uczestników: 7-14 lat 
 Międzynarodowe grupy:  uczniowie z 40 krajów
 Poziomy zaawansowania: podstawowy, średni i zaawansowany 
 Liczba osób w grupie: max. 12 
 Liczba lekcji w tygodniu: 20  (od poniedziałku do piątku),
 1 lekcja =  45 min 



Zakwaterowanie

Zakwaterowanie na terenie kampusu 
Pokoje 2- 3-osobowe z prysznicem i toaletą na korytarzu, całodzienne
wyżywienie w  stołówce szkolnej.

Program zajęć dodatkowych 
Czas wolny i wycieczki:

 2 rozrywki dziennie w grupach międzynarodowych np. sport, gry, taniec. 
 1 całodniowa i 1 półdniowa wycieczka  tygodniowo np. do Monachium, nad jezioro Schliersee, do zamku 

Neuschwanstein

Tak mógłby wyglądać tydzień: Munich Young & Fun

Dzień Rano Po południu Wieczorem

Niedziela Przyjazd do godz. 17.00, zapoznanie się, test wstępny, wieczór powitalny  

Poniedziałek 4 godz. niemieckiego badminton grill

Wtorek 4 godz. niemieckiego majsterkowanie wieczór wideo

Środa 4 godz. niemieckiego półdniowa wycieczka np. nad jezioro Schliesersee ognisko

Czwartek 4 godz. niemieckiego pływanie gry

Piątek 4 godz. niemieckiego siatkówka dyskoteka

Sobota całodniowa wycieczka np. do Monachium

Niedziela wyjazd lub zajęcia sportowe

W cenę wliczone jest 
 20 lekcji na tydzień
 2 zajęcia dodatkowe dziennie
 2 wycieczki na 1 tydzień
 zakwaterowanie i pełne wyżywienie  
 transfer z i na lotnisko w Monachium 
 24 godzinna opieka doświadczonego personelu 

Dodatkowo płatne 
 lekcje tenisa 100 EUR (3*60 min) 
 piłka nożna 60 EUR (3*90 min)


