
Samiad Box Hill School, Surrey
wiek: 7-18 lat 

ośrodek czynny: 9.07-27.08.2023 (min. 2 tygodnie)
pobyt  2 lub 4 tyg (niedziela - niedziela)

 Letni  pobyt  na  terenie  kampusu  Box  Hill  School,
zlokalizowanej  w Surrey,  pomiędzy lotniskami Heathrow i
Gatwick, w bliskiej odległości od Londynu 

 Piękny,  główny  budynek  szkoły  pochodzi  z  1883  roku,
wszystkie  tradycyjne  obiekty  szkolne,  w  połączeniu  z
najnowocześniejszymi udogodnieniami stanowią  doskonałe
zaplecze do organozowania pobytu w klimatycznym  miejscu

 Doskonale  wyposażony  kampus:  nowoczesne  i  dobrze
wyposażone sale lekcyjne, nowo oddane do użytku centrum
sportów halowych, boiska sportowe, korty tenisowe, boisko
do piłki nożnej 4G, zewnętrzny basen, wspinaczka skałkowa i
park linowy oraz profesjonale studio teatralne

 Samiad to najwyższej jakość letnie obozy językowe na ternie
brytyjskich  szkół  kampusowych. Dzieci  i  młodzież z  całego
świata  mają  możliwość  doskonalenia  znajomości  języka
angielskiego  w  ciekawym  środowisku,  a  jednocześnie
poznania wyjątkowej kultury i historii Wielkiej Brytanii

 Zajęcia  odbywają  się  w  w  małych  międzynarodowych
grupach

 wszystko pod 24h opieką doświadczonej kadry szkoły 
 Wyjątkowo  atrakcyjny  program  zajęć  pozalekcyjnych

dopasowany do oczekiwań dzieci i młodzieży 
 Program  do  wybrou  :  English  +  Multi-Activity,  English  +

Horse Riding, Intensive English Programme, English + Paris
Saint Germain Football Academy



Kurs językowy 
Wszystkie zajęcia w grupach międzynarodowych prowadzone są
przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli 

• wiek uczestników: 7-13 i 14-18 lat
• 15 lekcji w tygodniu w grupie, 1 lekcja = 60 minut
• maksymalnie 12 osób w grupie (zwykle 10), 
• wszystkie poziomy zaawansowania
• międzynarodowe grupy

Integralną częścią programu nauki jest program zajęć dodatkowych.
Zajęcia dopasowane do oczekiwań dzieci i młodzieży 

Programy pobytu do wyboru: 
English + Multi-Activity – standardowy program pobytu 
Połączenie  wysokiej  jakości  nauki  języka  angielskiego  z  szeroką  gamą  zajęć  sportowych  i  towarzyskich.  Wybór
możliwości jest duży i każdy znajdzie coś dla siebie: od piłki nożnej po pełne tajemnic gry kryminalne, sztukę i rzemiosło
czy pływanie, a nawet wspinaczkę skałkową. Uczniowie poprawią zatem swoje umiejętności komunikacyjne i pracy w
zespole, jednocześnie doskonaląc znajomość języka angielskiego nie tylko podczas lekcji w klasie.  Podczas zajęć po
lekcjach stosunek opiekunów do uczniów wynosi 1:6.

Przykładowy plan pobytu – program English + Multi-Activity poniżej 

Intensive English Programme- intensywna nauka języka 
Intensywny  kurs  języka  angielskiego  to  świetna  opcja  dla  tych,  którzy  podczas  letniego  pobytu  chcą  bardziej
skoncentrować się na nauce.  Oprócz 15 godzin ogólnego języka angielskiego tygodniowo, kurs ten oferuje dodatkowo
12 godzin nauki (łącznie 27 lekcji w klasie). Dodatkowe lekcje odbywają się zwykle w klasie 5-osobowej. Ten program
daje uczniom więcej indywidualnej uwagi ze strony nauczycieli. Tematyka zajęć dotykowych może obejmować również
przygotowanie do egzaminu IELTS – należy podać tę preferencję dokonując rezerwacji pobytu 



Przykładowy plan pobytu – Intensive English Programme poniżej

English + Horse Riding – nauka języka + jazda konna 
English plus Horse Riding to świetny sposób na połączenie nauki języka angielskiego z profesjonalnym nauczaniem
jazdy konnej i zarządzaniem stajnią. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem własnego konia lub kucyka w domu,
czy nigdy wcześniej nie jeździłeś - jest to kurs dla Ciebie.  Uczestnicy tego kursu będą mogli doświadczyć wielu rzeczy,
od pielęgnacji koni i sprzątania w ich obejściu, po skoki, a także jazdy w ternie. W ramach kursu 12 godziny tygodniowo
jazdy konnej i zarządzania stajnią.  Zapewnione zostaną czapki ochronne, ale ochraniacz na ciało, uczeń musi posiadać
własne 

Przykładowy plan pobytu – program English + Horse Riding poniżej 



English + Paris Saint Germain Football Academy – nauka języka + profesjonalne zajęcia piłki nożnej 
Paris Saint Germain to jeden z największych klubów piłkarskich na świecie, w którym grają obecne legendy piłki nożnej 
Lionel Messi, Neymar i Kylian Mbappe. Zajęcia prowadzą profesjonalni trenerzy Paris Saint-Germain Academy . Każdy 
uczestnik otrzyma pełen zestaw Paris Saint Germain Academy (koszulka, spodenki i skarpetki), certyfikat uczestnictwa 
oraz cyfrowy pakiet informacji żywieniowych PSG. Podczas 2 tygodniowego pobytu uczestnicy mają 25 godzin zabawy i 
profesjonalnego treningu prowadzonego przez trenerów PSG Football Academy oraz w ramach wycieczek odwiedzenie 
stadionu Arsenal FC i Chelsea FC

Przykładowy plan pobytu – program English + Paris Saint Germain Football Academy poniżej 

Zakwaterowanie

 Pobyt na terenie dużego, świetnie wyposażonego kampusu
 Dzieci i młodzież otoczone są całodobową opieką przez

wykwalifikowanych opiekunów. 
 Pokoje 1, 2,3,4 osobowe. 
 Pokoje z łazienkami dopłata 140 GBP / tydz 
 Chłopcy i dziewczęta mieszkają osobno 
 Pełne wyżywienie: 3 posiłki dziennie, z których wszystkie

zawierają szeroki wybór dań. Śniadanie będzie się składać z
dań na ciepło oraz opcji kontynentalnych. Lunch i kolacja to
trzy opcje ciepłych posiłków, oraz bar sałatkowy. Podczas
wycieczek - suchy prowiant na lunch.

Program zajęć dodatkowych
Program zajęć dodatkowych wypełnia cały czas poza lekcjami języka angielskiego. Wszystkie zajęcia prowadzone są w
grupach  międzynarodowych  pod  opieką  wykwalifikowanych  opiekunów.  Zajęcia  dodatkowe  są  integralną  częścią
pobytu i są oferowane każdego każdego popołudnia i wieczorem.  Dwie całodniowe wycieczki każdego tygodnia dają
uczniom przerwę na  oddech  od zajęć  lekcyjnych  w zamian  za  możliwość  ćwiczenia  języka  w realnym,  angielskim
środowisku. Zaplanowane wycieczki : rejs po rzece w Londynie +zakupy w Westfield, Park Thorpe, Zamek Warwick
wycieczka z noclegiem, Brighton – i360 Tower + Brighton Pie



Podróż / transport  z i na lotnisko 

Wszyscy uczestnicy, o ile nie są przywożeni przez rodziców, muszą wykupić transfery z/na lotnisko. 
W przypadku przylotu na lotnisko Heathrow lub Gatwick godzinach wyznaczonych przez szkołę – przylot 09:00 – 18:00
wylot w godzinach 12:00 – 21:00 transport jest bezpłatny. 

Na życzenie możemy  organizować transfery z innych lotnisk i / lub w innych godzinach 

Londyn Heathrow £75 przejazd w jedną stronę 
Londyn Gatwick £60   przejazd w jedną stronę 
Londyn Stansted £115  przejazd w jedną stronę 
Birmingham £135 przejazd w jedną stronę 
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