
Embassy Summer / EC 
Boston – Tufts University 

wiek:  11-18 lat
ośrodek czynny:  25 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  prestiżowego  kampusu
Uniwersytetu Tufts w Medford zaledwie 20 minut
od zabytkowego centrum Bostonu

• adres kampusu: Harleston Hall, 30 Lower Campus
Road, Medford

• kampus  posiada  fantastyczne  udogodnienia,  w
tym nowoczesną halę sportową, krytą pływalnię i
bieżnię  z  boiskiem  rekreacyjnym  i  przestrzenią
zewnętrzną, a także przestronne akademiki. 

• pełen program zajęć pozalekcyjnych



Kurs językowy 
• 20 lekcji w tygodniu, 1 lekcja = 45 minut
• maksymalnie 17 osób w grupie 
• uczestnicy w wieku 11-18 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.   
Tradycyjny  układ  akademika  w  USA.  Pralnia  dostępna  w
każdym  budynku  rezydencji  za  niewielką  opłatą.
Pomieszczenia  ogólnodostępne  i  łazienki  sprzątane  są
codziennie. Wi-Fi w całym

• Pokoje 1 os, wspólna łazienka (kilka pokoi 2-3 os)
• Pełne wyżywienie serwowane w stołówce na miejscu 
• Podczas wycieczek zapewniany suchy prowiant na

lunch.
• Uwaga pierwszego dnia płatny depozyt na wypadek

zniszczeń 

Program zajęć dodatkowych

Przyjazd
Uczestnicy zostaną powitani w Hillside Apartments, gdzie
zarejestrują się i otrzymają klucze do pokoju

Powitanie
Pierwszego wieczoru odbędzie się impreza  powitalna, która ma
na celu zapewnienie uczestnikom możliwości spotkania się z
pracownikami i innymi kursantami oraz lepszego poznania
kampusu, jego obiektów i przydatnych informacji, które
pomogą im podczas pobytu.

Zajęcia
Zajęcia są organizowane pomiędzy lekcjami i wieczorami, mogą
odbywać się na miejscu lub w pobliżu kampusu Mogą to być:

Sporty: piłka nożna, mini olimpiada, rounders, tenis stołowy,
siatkówka i koszykówka
Zajęcia teatralne : warsztaty teatralne
Wieczorne zajęcia: karaoke, pokazy talentów i gry zespołowe

Każdy 14-dniowy pobyt obejmuje 5 półdniowych wycieczek do ekscytujących miejsc w Bostonie, takich jak 
Harvard University, Massachusetts State House, MIT University i New England Aquarium. Obejmuje ona 
również 2 całodniowe wycieczki do Charles River, Scusset Beach i Newport Rhode Island. Transport na 
wycieczki może odbywać się prywatnym autokarem lub transportem publicznym.
Uczeń może mieć lekcje rano lub po południu w tygodniu 1, po tym naprzemiennie co tydzień.
Uczestnicy kursu będą musieli  kupić Charlie Card za 21,25 USD / tydz.



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.

BOSTON Logan International 
Airport 190 USD  przejazd w jedną stronę 


