Obozy
zagraniczne
2018

wybór
doskonałości

W każdej sferze życia, codziennie dążymy do osiągania jak najlepszych rezultatów. W oparciu o te starania kształtujemy nasze
ścieżki prywatne i zawodowe, rozwijamy się, budujemy karierę,
tworzymy dom i rodzinę. W tych sferach są dziedziny, o które
dbamy szczególnie, w których dążymy do doskonałości.
W agencji edukacyjnej Excellence in Education specjalizujemy się
w konsultingu edukacji za granicą. Nasza oferta jest odpowiedzią
na potrzeby rodziców, którzy chcą zadbać o edukację i przyszłość
swoich dzieci, zapewniając im możliwość odebrania edukacji
w najlepszych szkołach na świecie.
Wspólnie dążymy do doskonałości w edukacji. Pomagamy Państwu wybrać drogę najodpowiedniejszą dla Waszych dzieci, by
zgodnie z ich talentami i zainteresowaniami, wspierać ich rozwój
i spełniać marzenia.
Oprócz wyjazdów długoterminowych – rocznych, semestralnych
lub całego cyklu nauki – organizujemy także zagraniczne obozy:
językowe, sportowe, artystyczne, edukacyjne, w kampusach renomowanych szkół z internatem.
Grupy z Polski wyjeżdżają z liderem z agencji e ie , a na miejscu
dołączają do uczestników z całego świata, wspólnie szlifując
języki obce, w których prowadzone są zajęcia podczas wyjazdów.
Oferujemy wyjazdy do najlepszych szkół w Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Szwajcarii.

eiE

oferta wyjazdów
letnich 2018

Wyjazdy wakacyjne z e ie to gwarancja wysokiej jakości – wybieramy najlepsze ośrodki na świecie, by zapewnić Państwu i Państwa dzieciom poczucie bezpieczeństwa, rozwijające kursy oraz
najlepsze doświadczenia.

eiE

wyjazdY
z liderem eie

Grupowe obozy letnie to wyjazdy, których uczestnikom zarówno
w trakcie podróży, jak i na miejscu towarzyszy lider e ie . Jego zadaniem jest pomoc uczestnikom zawsze, kiedy tego potrzebują.

leysin american school
Leysin, Szwajcaria
10—17 lat

Leysin American School to znana na całym świecie prestiżowa amerykańska szkoła z internatem w Szwajcarii. Jej kampus położony jest
w przepięknym alpejskim miasteczku Leysin, we francuskojęzycznej
części Szwajcarii, niedaleko Jeziora Genewskiego. Budynek utworzonej w 1961 przez rodzinę Ott szkoły już od końca xix wieku pełnił
funkcję sanatorium, do którego przyjeżdżali kuracjusze z całego
świata, między innymi car Mikołaj ii i kompozytor Igor Strawiński.
Obecnie misją rodziny Ott i władz szkoły jest zapewnienie wysokiego
poziomu nauczania, a jej uczniom środowiska przyjaznego do rozwoju
własnych zainteresowań.
las Summer to organizowany przez Leysin American School pro-

gram letni dla młodzieży, łączący zajęcia językowe, teoretyczne
i sportowe.
Więcej informacji o Leysin na stronie www.eie.pl
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leysin

Na terenie kampusu:
teatr

studio taneczne

hala sportowa

pracownia artystyczna

oferta

siłownia

Zajęcia językowe
Uczestnicy obozu wezmą udział w intensywnym kursie języka angielskiego lub francuskiego, dopasowanym odpowiednio do swojego
poziomu zaawansowania. Zajęcia z doświadczonymi nauczycielami
i codzienne przebywanie w międzynarodowym środowisku pomogą
uczestnikom obozu zwiększyć pewność siebie i swobodę w używaniu
języka obcego.

Zajęcia teoretyczne
Wszyscy zainteresowani rozwojem zapiszą się do dwóch z zaproponowanych poniżej klubów:
programowanie
ekonomia behawioralna
przywództwo
matematyka
tajemnice szyfrów
robotyka
zagadki
sztuka i nauka
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leysin

oferta
Zajęcia sportowe
Program został stworzony z myślą o młodych sportowcach, którzy pragną rozpocząć swoją przygodę z lub rozwinąć zdobyte już
umiejętności i zwiększyć zaangażowanie. Każdy z uczestników ma
do wyboru następujące programy:
Tenis
Kurs zaprojektowany dla wszystkich, niezależnie od wieku i poziomu
umiejętności. Gracze wezmą udział w intensywnych treningach,
dzięki którym rozwiną swoje umiejętności sportowe, interpersonalne
i taktyczne. Program został akredytowany przez organizację Swiss
Tennis.
Mountain Leadership Development Program
Uczestnicy kursu wezmą udział w górskich wędrówkach pod okiem
najlepszych instruktorów. Będą mieli okazję do podwyższenia swojej samoświadomości, zdolności przywódczych i komunikacyjnych.
Uczestnicy poznają pomocne techniki i alpejskie szlaki, a dzięki
udziałowi w kursie będą mogli zdobyć punkty potrzebne do zdobycia
Nagrody Księcia Edynburga (Duke of Edinburgh award).
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leysin

najważniejsze
informacje
Daty: 08.07—21.07.2018
Wymagany poziom zaawansowania językowego: podstawowy
Wiek uczestników: 10—17 lat
Ilość osób w grupie: maksymalnie 12 osób
Wylot: Warszawa — lotnisko Chopina
Cena za 3 tygodnie: 4950 chf + 2500 pln
Cena zawiera: Zajęcia, zakwaterowanie, materiały naukowe, lot, transfer z lotniska, ubezpieczenie, opiekę lidera e ie podczas podróży i w czasie pobytu
w Leysin.
Zajęcia:
25 lekcji tygodniowo.
Dodatkowe zajęcia i wycieczki:
Przed wyjazdem każdy z uczestników może zapisać się do jednego z klubów oferujących rozmaite zajęcia: muzyczne, filmowe, fotograficzne, zajęcia
z robotyki, teatralne, kuchenne i cukiernicze, artystyczne, językowe (z języka
francuskiego, mandaryńskiego i hiszpańskiego) oraz sportowe (pełna oferta
dodatkowych kursów i zajęć sportowych znajduje się na stronie internetowej
e ie ). Na uczestników czekają także dodatkowe wycieczki i wodne atrakcje na
Jeziorze Genewskim – paddling, kajakarstwo i wiele innych.
Zakwaterowanie:
Uczestnicy obozów mieszkają w kampusie szkoły Leysin, w pokojach dwu- lub
trzyosobowych.
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leysin

st. clare`s oxford
Oksford, Wielka Brytania
15—17 lat

St. Clare’s to powstała w 1953 r. szkoła z internatem. W 1977 r., jako
pierwsza w Wielkiej Brytanii, została autoryzowana przez International Baccalaureate Organization, umożliwiając tym samym swoim
uczniom przygotowanie do Matury Międzynarodowej – egzaminu
uznawanego przez najbardziej prestiżowe uczelnie świata, takie
jak Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet w Cambridge, Uniwersytet
Oksfordzki i wiele innych.
Kampus szkoły znajduje się w centrum Oksfordu, dzięki czemu
uczestnicy obozów mają szansę zasmakować kultury miasta, w którym znajduje się jeden z najlepszych uniwersytetów świata.
Więcej informacji o St. Clare`s Oxford na stronie www.eie.pl
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ST.CLARE`S OXFORD

Na terenie kampusu:

oferta

Uczestnicy obozu korzystają z obiektów sportowych, znajdujących się na terenie
kampusu Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Intensive English
Intensive English to obóz językowy, podczas którego uczestnicy poprawią
swoje umiejętności w komunikowaniu się w języku angielskim. Mają też.
szansę rozpocząć przygotowania do egzaminu ielts oraz różnorodnych
testów oferowanych przez Cambridge Examinations – między innymi
fce i cae .

IB Introduction — wprowadzenie do
Programu Matury Międzynarodowej
Obóz ib Introduction to doskonały wybór dla osób, które realizują program
Matury Międzynarodowej – uczniów kończących gimnazjum i licealistów,
którzy ukończyli roczny program Pre ib . Dzięki uczestnictwu w obozie,
uczniowie poznają podstawowe założenia i metodologię International
Baccalaureate Program oraz wezmą udział w zajęciach z literatury, nauk
ścisłych i Teorii Wiedzy – składowych programu ib .
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ST.CLARE`S OXFORD

najważniejsze
informacje
Daty: 22.07—11.08.2018
Wymagany poziom zaawansowania językowego:
Średnio zaawansowany
Wiek uczestników: 15—17 lat
Ilość osób w grupie: maksymalnie 12 osób
Wylot: Warszawa — lotnisko Chopina
Cena za 3 tygodnie: 4196 gbp + 2500 pln
Cena zawiera: Kurs wg wybranej opcji, wszelkie materiały naukowe, zakwaterowanie, wyżywienie, zajęcia, dodatkowe wycieczki,
lot, transfer z lotniska, ubezpieczenie, opiekę lidera e ie podczas
podróży i pobytu w Oksfordzie.
Zajęcia:
25 lekcji tygodniowo.
Dodatkowe zajęcia i wycieczki:
Dodatkowe zajęcia odbywają się popołudniami i w weekendy.
Uczestnicy obozu mają także możliwość wzięcia udziału w wycieczkach do samego serca Londynu, słynnych muzeów oraz
obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa unesco .
Zakwaterowanie:
Uczestnicy obozu mieszkają na kampusie szkoły w pokojach jedno-, dwu- lub trzyosobowych.
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ST.CLARE`S OXFORD

Cheltenham College
Cheltenham, Wielka Brytania
k i ng s
e d u cati o n

12—17 lat

Cheltenham to miasto w hrabstwie Gloucestershire. Cheltenham
College jest jedną z najbardziej prestiżowych szkół w Wielkiej Brytanii. To tam Kings Education – wiodąca szkoła językowa z ośrodkami
w Anglii, usa i Kanadzie – co roku latem gromadzi uczniów z całego
świata. Kampus jest bardzo malowniczo położony i znajduje się zaledwie kilka minut od centrum Cheltenham i niewiele ponad godzinę
drogi od miast takich jak Bath, Bristol, czy Oksford.
Więcej informacji o Cheltenham College na stronie www.eie.pl
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Cheltenham College

Na terenie kampusu:
do piłki nożnej, hokeja, rugby, krykieta,
siatkówki i koszykówki
korty tenisowe
duża hala sportowa

oferta

sala teatralna
studio taneczne
piękna, historyczna jadalnia

Wakacyjny Kurs
Sztuki Filmowej (Filmcraft)

pracownia artystyczna

kryty basen (25 metrów)

Podczas dwutygodniowego kursu, poza nauką języka angielskiego, uczestnicy wezmą udział w dwunastu lekcjach, w trakcie których będą pracować nad
stworzeniem krótkiego materiału filmowego. Zajęcia prowadzone podczas kursu
umożliwiają samodzielne stworzenie filmu – wcielenie się w rolę scenarzysty,
reżysera, realizatora dźwięku bądź aktora. Dodatkowo, uczniowie wezmą udział
w zajęciach z języka angielskiego, dopasowanych odpowiednio do poziomu
zaawansowania każdego z nich.
Cena za 2 tygodnie: 1993 gbp + 2500 pln

Harry Potter
Harry Potter w Cheltenham to dwutygodniowy kurs języka angielskiego, którego
uczestnicy wezmą udział w zajęciach z zaklęć, magii oraz w rozmaitych quizach
sprawdzających ich wiedzę na temat przygód Harrego Pottera i jego przyjaciół.
Uczniowie wezmą udział w wycieczce do Studia Warner Bros w Londynie, gdzie
poznają tajniki powstawania filmu, a także odwiedzą Christchurch College, miejsce będące inspiracją dla twórców Hogwartu.
Cena za 2 tygodnie: 2083 gbp + 2500 pln
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Cheltenham College

najważniejsze
informacje
Daty: 4.07—18.07.2018
Wymagany poziom zaawansowania językowego: początkujący
Wiek uczestników: 12—17 lat
Ilość osób w grupie: maksymalnie 15
Wylot: Warszawa — lotnisko Chopina
Cena zawiera:
Kurs według wybranej opcji, wszelkie materiały naukowe, zakwaterowanie,
wyżywienie, zajęcia, dodatkowe wycieczki, lot, transfer z lotniska, ubezpieczenie, opiekę lidera e ie podczas podróży i pobytu w Cheltenham.
Zajęcia:
15 godzin języka angielskiego i 9 godzin zajęć ze sztuki filmowej (Wakacyjny
Kurs Sztuki Filmowej) lub 6 godzin zajęć z zaklęć i magii (Kurs Harry Potter).
Dodatkowe zajęcia i wycieczki:
Uczestnicy obozu wezmą udział w wycieczkach całodniowych i popołudniowych (m.in. do Gloucester, Stratford-upon-Avon oraz do Londynu, Oxford
i Bath). Na miłośników gier zespołowych, tenisa, tańca i wielu innych aktywności czekają różnorodne obiekty sportowe i zajęcia dodatkowe, umożliwiające
rozwijanie swoich pasji i aktywne spędzanie wolnego czasu.
Zakwaterowanie:
Uczestnicy obozu mieszkają w internacie szkoły – pokojach jedno, dwu
i wieloosobowe.
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Cheltenham College

Downside
Bath, Wielka Brytania
k i ng s
e d u cati o n

8—17 lat

Letnia rezydencja Bath znajduje się w kampusie Downside School
– jednej z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół w Wielkiej
Brytanii. Do Downside uczęszczali rozmaici przedstawiciele świata
sztuki, nauki i sportu, a wśród nich między innymi Hugh Vyvyan –
kapitan Saracens f .c . – brytyjskiej drużyny rugby, Peter Morgan
– scenarzysta filmowy i teatralny oraz Adam Zamoyski – brytyjski
historyk polskiego pochodzenia.
Więcej informacji o Downside na stronie www.eie.pl
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downside

Na terenie kampusu:
boiska do piłki nożnej, rugby, krykieta, koszykówki,
siatkówki i wielu innych sportów
korty tenisowe

oferta

pracownia artystyczna
sala teatralna
duża, historyczna jadalnia

duża hala sportowa

Jazda konna i j. angielski

kryty basen (25 metrów)

8—17 lat
Kurs jeździecki w Downside stworzony został z myślą o początkujących jeźdźcach oraz o tych, którzy pragną udoskonalić dotychczasowe umiejętności pod okiem doświadczonych instruktorów. Każdy
z jeźdźców weźmie udział zarówno w treningach jazdy konnej – na
które składa się 6 godzin zajęć w stadninie – jak i 15 godzinach lekcji
języka angielskiego w tygodniu (zajęcia z jeździectwa odbywają się
w pobliskiej stadninie).
Cena za 2 tygodnie: 2226 gbp + 2500 pln

Tenis i j. angielski
8—17 lat
Zarówno miłośnicy tenisa, jak i początkujący gracze są tutaj mile
widziani. Kurs tenisa w Downside to doskonała okazja na udoskonalenie swoich umiejętności na korcie oraz poprawę techniki i taktyki
gry pod okiem profesjonalnego trenera. Każdy z uczestników obozu
weźmie udział zarówno w treningach tenisa – na które składa się 6
godzin zajęć tygodniowo na korcie – jak i w 15 godzinach lekcji języka
angielskiego w tygodniu.
Cena za 2 tygodnie: 2093 gbp + 2500 pln
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downside

oferta
Intensive Academic
13—17 lat
Intensive Academic w Downside, to kurs, którego uczestnicy wezmą
udział w zajęciach z przedmiotów akademickich takich jak szeroko
pojęte nauki ścisłe, historia i geografia. Lekcje, w których udział
wezmą uczniowie prowadzone będą zgodnie z zasadami nauczania
panującymi w najlepszych szkołach w Wielkiej Brytanii. Program
obozu obejmuje 15 godzin zajęć z języka angielskiego oraz 12 godzin
lekcji przedmiotów akademickich.
Cena za 2 tygodnie: 2128 gbp + 2500 pln
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downside

najważniejsze
informacje
Daty: 4.07—18.07.2018
Wymagany poziom zaawansowania językowego: początkujący
Ilość osób w grupie: maksymalnie 15
Wylot: Warszawa — lotnisko Chopina
Cena zawiera:
Kurs według wybranej opcji, wszelkie materiały potrzebne do udziału w kursie, zakwaterowanie, wyżywienie, zajęcia, dodatkowe wycieczki, lot, transfer
z lotniska, ubezpieczenie, opiekę lidera e ie podczas podróży i pobytu w Bath.
Zajęcia:
Uczestnicy biorą udział w zajęciach według wybranej opcji i 15 lekcjach języka
angielskiego tygodniowo.
Dodatkowe zajęcia i wycieczki:
Wtorki i środy to w Downside czas na wycieczki. Londyn, Oksford i Stonehenge
to tylko część miejsc, które odwiedzą uczestnicy obozu. Uczniowie spędzający
wakacje w Downside wezmą także udział w wycieczkach do jaskini Wooky
Hole, zoo w Bristolu oraz do wąwozu Cheddar Gorge.
Zakwaterowanie:
Uczestnicy obozu mieszkają w internacie szkoły – pokojach jedno-,
dwu- i kilkuosobowych.
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downside

seaford college
Park Livington, Wielka Brytania
e x p o rti s e

10—16 lat

Seaford College to szkoła z internatem położona w hrabstwie East
Sussex, która jest jedną z kilku szkół starannie wybranych przez
założyciela Exsportise, agencji, która od trzydziestu lat zajmuje się
organizacją obozów sportowych i językowych dla młodzieży z Wielkiej
Brytanii i zagranicy. Ideą, która wciąż przyświeca organizatorom wyjazdów letnich jest umożliwienie uczniom nauki języka angielskiego
oraz rozwoju ich pasji pod okiem najlepszych trenerów.
Siedziba szkoły Seaford College znajduje się 84 kilometry na południe
od Londynu w przepięknym parku krajobrazowym – Parku Livington.
Misją nauczycieli i władz Seaford College jest stworzenie uczniom
najlepszych warunków edukacji i umożliwienie im osiągnięcia zamierzonych celów. Wśród znanych absolwentów szkoły znajdują się m.in.
muzyk – Tom Odell, reżyser – Val Guest oraz krykiecista pierwszej
klasy – Adrian Jones.
Więcej informacji o Seaford na stronie www.eie.pl
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seaford college

Na terenie kampusu:
korty tenisowe

hala sportowa

boisko do piłki nożnej

basen

boisko do hokeja

nowoczesne pracownie językowe

oferta
Piłka nożna — Arsenal
Soccer School

pole golfowe

Obóz stworzony z myślą o miłośnikach piłki nożnej i początkujących
graczach. Każdy z uczestników weźmie udział w treningach dopasowanych odpowiednio do poziomu zaawansowania i umiejętności.
Zajęcia w Arsenal Soccer School to nie tylko ćwiczenie umiejętności
fizycznych, tutaj duży nacisk kładzie się na taktykę – ćwiczenia obejmują także analizę wielu piłkarskich zagrań pod okiem doświadczonych trenerów i specjalistów.
Cena za 2 tygodnie: 2372 gbp + 2500 pln

Tenis
Zarówno doświadczeni gracze, jak i początkujący zawodnicy mogą
wziąć udział w treningach odbywających się na kortach tenisowych
w Seaford. Poziom gry dopasowany jest odpowiednio do każdej
z grup, a zajęcia to nie tylko sam trening umiejętności ale także poznawanie taktyki i odpowiedniego sposobu myślenia, niezbędnego
do osiągnięcia sukcesu na korcie. Trenerzy Exsportise są członkami Brytyjskiej Federacji Tenisowej i posiadają międzynarodowe
doświadczenie.
Cena za 2 tygodnie: 2372 gbp + 2500 pln
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seaford college

oferta

oferta

Golf

Taniec

Podobnie jak inne kursy, tak i ten stworzony jest dla początkują-

Uczestnicy obozu tanecznego wezmą udział w zajęciach z jazzu,

cych oraz zaawansowanych graczy, którzy będą mogli wziąć udział

tańca współczesnego oraz street dance’u. Instruktorzy tańca zadbają

w bardziej intensywnych treningach i zajęciach, podczas których,

o to, by uczestnicy obozu zdobyli odpowiednie fizyczne przygoto-

pod okiem doświadczonych trenerów i przy pomocy zaawansowa-

wanie do tańca. Młodzi tancerze, w każdym tygodniu obozu, będą

nych technologii (m. in. TrackMan Golf), będą mieli szansę poznać

mieli szansę zaprezentowania swoich umiejętności przed wszystkimi

i zrozumieć technikę gry w golfa.

uczestnikami obozu.

Cena za 2 tygodnie: 2475 gbp + 2500 pln

Cena za 2 tygodnie: 2372 gbp + 2500 pln

Muzyka

Hokej

Obóz muzyczny stworzony jest dla młodych instrumentalistów,

Zarówno doświadczeni hokeiści, jak i osoby pragnące rozpocząć

wirtuozów, piosenkarzy i twórców tekstów piosenek. Tutaj nie ma

swoją przygodę z tym sportem mogą wziąć udział w tym kursie.

żadnych ograniczeń jeśli chodzi o wybrane rodzaje czy instrumenty

Na uczestników obozu czekają intensywne treningi oraz dogłębna

muzyczne, mile widziani są miłośnicy wszelkich gatunków muzycz-

analiza sytuacji na boisku. Trenerzy hokeja na obozach Exsportise są

nych. Podobnie jak w przypadku obozu tanecznego, również tutaj,

doświadczonymi szkoleniowcami, posiadającymi międzynarodowe

młodzi muzycy będą mieli szansę zaprezentowania swoich talentów

doświadczenie oraz członkami Międzynarodowej Federacji Hokeja.

reszcie obozowej grupy.

Cena za 2 tygodnie: 2372 gbp + 2500 pln

Cena za 2 tygodnie: 2372 gbp + 2500 pln
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seaford college

najważniejsze
informacje
Daty: 8.07—18.07.2018
Uczestnicy wezmą udział w zajęciach sportowych (3 godziny dziennie, od poniedziałku do piątku) i kursie języka angielskiego (3 godziny dziennie, od poniedziałku
do piątku). Osoby, które już bardzo dobrze znają język angielski, mogą wybrać
dwa programy (np. golf i muzyka) – szczegóły u konsultantów EiE.
Wymagany poziom zaawansowania językowego: uczestnicy obozu powinni mieć
za sobą co najmniej rok nauki języka angielskiego – poziom od A2 do C1
Wiek uczestników: 10—16 lat
Wylot: Warszawa — lotnisko Chopina
Ilość osób w grupie: 15—20
Cena zawiera:
Kurs według wybranej opcji, wszelkie materiały naukowe, zakwaterowanie, wyżywienie, zajęcia, dodatkowe wycieczki, lot, transfer z lotniska, ubezpieczenie,
opiekę lidera EiE podczas podróży i pobytu w Seaford.
Zajęcia:
Uczestnicy biorą udział w wybranym programie sportowym/artystycznym
– 3 godziny dziennie, od poniedziałku do piątku i 15 lekcjach języka angielskiego
tygodniowo.
Dodatkowe zajęcia i wycieczki:
Na program obozu składają się dwie wycieczki. Dla wszystkich tych, którzy pragną wziąć udział w większej ilości wyjazdów, zostaną przygotowane dodatkowe
atrakcje (ich koszt nie jest uwzględniony w cenie).
Zakwaterowanie:
Uczestnicy obozu mieszkają w internacie szkoły – pokojach jedno- i kilkuosobowych.

45

seaford college

Oundle
Northamptonshire, Wielka Brytania
e x p o rti s e

11—17 lat
Oundle to brytyjska szkoła z internatem, znajdująca się w samym
centrum miasta o tej samej nazwie. Miejscowość położona jest
w hrabstwie Northamptonshire, a jej zabudowa stanowi kombinację
tradycyjnej – datowanej na początki xvii wieku – oraz nowoczesnej architektury. Szkoła powstała w xvi wieku jest jedną ze szkół
starannie wybranych przez założyciela Exsportise – agencji, która
od trzydziestu lat zajmuje się organizacją obozów sportowych i językowych dla młodzieży z Wielkiej Brytanii i zagranicy. Ideą, która
wciąż przyświeca organizatorom wyjazdów letnich jest umożliwienie
uczniom nauki języka angielskiego oraz rozwoju ich pasji pod okiem
najlepszych trenerów.
Oundle to miejsce, które stwarza świetne warunki do rozwoju zainteresowań i umiejętności młodych ludzi, uczniami szkoły byli najznamienitsi przedstawiciele świata nauki i sztuki, tacy jak Richard Dawkins – słynny brytyjski etolog i publicysta, czy Christopher Alexander
– wpływowy architekt i wykładowca na Uniwersytecie w Kalifornii.
Więcej informacji o Oundle na stronie www.eie.pl
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Na terenie kampusu:
hala sportowa

boisko do koszykówki

kryty basen

korty tenisowe

internet w i-f i

sala taneczna

oferta
Wakacje w Oundle
Uczestnicy obozu mają możliwość wyboru programu piłki nożnej,

oświetlone boisko do piłki nożnej

koszykówki, tenisa, hokeja, jeździectwa i tańca (jazzu, tańca współczesnego i street dance’u). Wszelkie kursy – z wyjątkiem jazdy konnej,
której treningi odbywają się w pobliskiej stadninie – prowadzone
są na terenie kampusu Oundle.

Piłka nożna — Arsenal Soccer
School w Oundle
Obóz stworzony z myślą o miłośnikach piłki nożnej i początkujących
graczach. Każdy z uczestników weźmie udział w treningach dopasowanych odpowiednio do poziomu zaawansowania i umiejętności.
Zajęcia w Arsenal Soccer School to nie tylko ćwiczenie umiejętności
fizycznych, tutaj duży nacisk kładzie się na taktykę – ćwiczenia
obejmują także analizę wielu piłkarskich zagrań i prawdziwych sytuacji z boiska.
Cena za 2 tygodnie: 2372 GBP + 2500 PLN
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oferta

oferta
Taniec

Koszykówka
Koszykarski obóz w Oundle dedykowany jest prawdziwym miłośni-

Uczestnicy obozu tanecznego wezmą udział w zajęciach z jazzu, tańca

kom tego sportu. Jego uczestnicy wezmą udział w treningach pod

współczesnego oraz street dance’u. Instruktorzy tańca zadbają o to, by

okiem doświadczonych trenerów, którzy nie tylko przekażą im taktykę

uczniowie zdobyli odpowiednie fizyczne przygotowanie do tańca. Młodzi

skutecznej gry, ale także pomogą w kształtowaniu pracy zespołowej

tancerze, w każdym tygodniu obozu, będą mieli szansę zaprezentowania

i przekażą umiejętności, które młodzi gracze będą mogli z powo-

swoich umiejętności przed wszystkimi uczestnikami obozu.

dzeniem wykorzystać zarówno na boisku, jak i w życiu codziennym.

Cena za 2 tygodnie: 2372 gbp + 2500 pln

Cena za 2 tygodnie: 2372 gbp + 2500 pln

Tenis

Jazda konna
Obóz jeździecki to propozycja zarówno dla uczniów doświadczonych

Zarówno doświadczeni gracze, jak i początkujący zawodnicy mogą wziąć

w jeździe konnej, jak i początkujących jeźdźców. Zajęcia z jeździec-

udział w treningach odbywających się na kortach tenisowych w Oundle.

twa odbywają się pod okiem doświadczonych instruktorów, a każdy

Poziom gry dopasowany jest odpowiednio do każdej z grup, a zajęcia to

z uczestników musi zaopatrzyć się w odpowiedni toczek i buty jeź-

nie tylko sam trening umiejętności, ale także poznawanie taktyki i odpo-

dzieckie. Treningi jeździectwa z Exsportise to nie tylko poznawanie

wiedniego sposobu myślenia, niezbędnego do osiągnięcia sukcesu na

technik jazdy konnej ale także troska i budowanie kontaktu ze zwie-

korcie. Trenerzy Exsportise są członkami Brytyjskiej Federacji Tenisowej

rzęciem, które dla każdego jeźdźca są bardzo istotne.

oraz posiadają międzynarodowe doświadczenie.

Cena za 2 tygodnie: 2678 gbp + 2500 pln

Cena za 2 tygodnie: 2372 gbp + 2500 pln
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oferta
Hokej
Zarówno doświadczeni hokeiści, jak i osoby pragnące rozpocząć
swoją przygodę z tym sportem, mogą wziąć udział w kursie. Na
uczestników obozu czekają intensywne treningi oraz dogłębna analiza sytuacji na boisku. Trenerzy hokeja na obozach Exsportise to
doświadczeni szkoleniowcy, posiadający międzynarodowe doświadczenie. Instruktorzy są członkami Międzynarodowej Federacji Hokeja.
Cena za 2 tygodnie: 2372 gbp + 2500 pln
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najważniejsze
informacje
Daty: 1.07—11.07.2018
Wymagany poziom zaawansowania językowego:
Uczestnicy obozu powinni mieć za sobą, co najmniej rok nauki
języka angielskiego – poziom od A2 do C1.
Wiek uczestników: 11—17 lat
Ilość osób w grupie: 15—20
Wylot: Warszawa — lotnisko Chopina
Cena zawiera:
Kurs według wybranej opcji, wszelkie materiały naukowe, zakwaterowanie, wyżywienie, zajęcia, dodatkowe wycieczki, lot, transfer z lotniska, ubezpieczenie, opieka lidera EiE podczas podróży
i pobytu w Oundle.
Zajęcia:
Uczestnicy biorą udział w zajęciach według wybranej opcji i w 15
lekcjach języka angielskiego tygodniowo.
Dodatkowe zajęcia i wycieczki:
Weekendy to w Oundle czas na dodatkowe wycieczki i poznawanie
brytyjskiej kultury. Każdy z uczestników weźmie udział w dwóch
wycieczkach dodatkowych. Uczniowie mają również szansę
uczestniczenia w większej ilości, dodatkowo płatnych wyjazdów.
Zakwaterowanie:
Uczestnicy obozu mieszkają w internacie szkoły – w pokojach
dwu-, trzy- lub wieloosobowych.
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wyjazdy
indywidualne

Indywidualne wyjazdy na obozy letnie to nie tylko doskonała okazja
do zdobycia wiedzy i umiejętności, ale także możliwość poznania
kultur całego świata i zawarcia międzynarodowych znajomości.

Obozy artystyczne
CSV&PA
Cambridge, Wielka Brytania
15—18 lat

csv &pa to szkoła zapewniająca swoim uczniom unikalne i wysoce

spersonalizowane metody nauczania oraz środowisko, zachęcające
do kreatywnego poznawania świata. Jej siedziba znajduje się w Cambridge, a centrum Londynu oddalone jest od niej zaledwie o 45 minut.
Szkoła współpracuje z University of the Arts w Londynie, Trinity College London oraz Hearst Magazine – wydawcą magazynów, takich
jak: Elle, Elle Decoration, Harper’s Bazaar, Esquire i Cosmopolitan.
Więcej informacji o csv &pa na stronie www.eie.pl
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csv&pa

Na terenie kampusu:
sale teatralne

studio mody

studia muzyczne

studia artystyczne

oferta

pracownie wizualizacji 3D

Fashion
Podczas dwutygodniowego kursu jego uczestnicy będą mieli szansę
wzięcia udziału w zajęciach z dizajnu i promocji, odbywających się
zarówno w studiach artystycznych na terenie szkoły, jak i podczas
wycieczek.
Cena za 2 tygodnie: 2500 gbp
Najważniejsze informacje
Daty:
1.07—14.07.2018 | 29.07—11.08.2018
Wymagany poziom zaawansowania języka:
Średnio zaawansowany
Wiek uczestników: 15—18
Ilość osób w grupie: 15—18
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oferta

oferta

Performing Arts

Portfolio Preparation

Zajęcia prowadzone są przez teoretyków i praktyków, dzięki czemu

Program został zaprojektowany z myślą o osobach, które planu-

uczestnicy mają szansę skorzystać zarówno z ich obszernej wiedzy,

ją rozpocząć przygodę z projektowaniem i sztukami wizualnymi.

jak i doświadczenia. Osoby biorące udział w kursie mają możliwość

Podczas kursu uczestnicy stworzą własne portfolio, które zwiększy

wyboru zajęć z aktorstwa, sztuki musicalowej lub tańca – baletu

prawdopodobieństwo sukcesu w rekrutacji do szkół artystycznych

i Hip-Hopu.

w Wielkiej Brytanii i na całym świecie.

Cena za 2 tygodnie: 2500 gbp

Cena za 3 tygodnie: 3700 gbp

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje

Daty:
1.07—15.07.2018 (aktorstwo, sztuka musicalowa)
15.07—29.07.2018 (aktorstwo, balet, hop-hop)
29.07—12.08.2018 (aktorstwo, sztuka musicalowa)

Daty:
15.07—4.08.2018
5.08—25.08.2018
Wymagany poziom zaawansowania języka:
Średnio zaawansowany

Wymagany poziom zaawansowania języka:
Wyższy średnio zaawansowany

Wiek uczestników: 16+

Wiek uczestników: 15—18 lat

Ilość osób w grupie: 15—18

Ilość osób w grupie: 13—16

Przed wyjazdem uczestnicy proszeni są o dostarczenie
niewielkiego portfolio.
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oferta

oferta

Film Making

Art and Design

Dwutygodniowy kurs, który może być doskonałym wstępem do dal-

Obóz został stworzony z myślą o osobach planujących dalszą naukę

szej edukacji filmowej. Uczestnicy obozu będą mieli szansę wzięcia

na uczelniach artystycznych. Kurs Art and Design umożliwia uczest-

udziału w zajęciach z kinematografii, scenografii, reżyserii i wielu

nikom udział w zajęciach z fotografii, malarstwa i rysunku, grafiki

innych aktywnościach związanych z kinem.

i ilustracji, fashion promotion, animacji oraz designu 3D.

Cena za 2 tygodnie: 2500 gbp

Cena za 1 tydzień: 1300 gbp

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje
Daty: Kurs trwa od 1 do 5 tygodni. Uczestnik decyduje, jak długo
chce brać w nim udział.
1.07—8.07.2018
8.07—15.07.2018
15.07—22.07.2018
29.07—5.08.2018
5.08—12.08.2018

Daty:
1.07—14.07.2018
1.07—14.07.2018
Wymagany poziom zaawansowania języka:
Średnio zaawansowany
Wiek uczestników: 14—18 lat
Ilość osób w grupie: 15—18

Wymagany poziom zaawansowania języka:
ielts 3.0+ (pre-intermediate – niższy średnio zaawansowany)
Wiek uczestników: 15—18 lat
Ilość osób w grupie: 15—18
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DODATKOWE
informacje
Dodatkowe zajęcia i wycieczki:
Organizatorzy zapewniają uczestnikom popołudniowe aktywności
w gronie rówieśników oraz cotygodniowe, całodniowe wycieczki.
Zakwaterowanie:
Uczestnicy mieszkają w jednoosobowych pokojach w rezydencji szkoły, znajdującej się w pobliżu kampusu csv &pa (pieszy
dystans).
Cena każdego z obozów zawiera:
Zakwaterowanie i wyżywienie, materiały naukowe, opłatę rejestracyjną, transfery z lotniska i na lotnisko.
Dodatkowe opłaty:
Bilet lotniczy, ubezpieczenie, kieszonkowe.
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Obozy edukacyjne
Earscliffe
Folkestone, Wielka Brytania
13—17+ lat

Earscliffe to szkoła znajdująca się na West Endzie miasta Folkestone,
położonego w południowej części Wielkiej Brytanii. Jej kampus składa
się z siedmiu wiktoriańskich budynków, które zostały odnowione tak,
by zapewnić uczniom komfortową naukę na najwyższym poziomie.
W pobliżu siedziby szkoły znajduje się – słynna z przepięknych widoków i białych klifów – promenada Leas, która co roku przyciąga
miłośników natury z całego świata. Niedaleko Earlscliffe – w centrum
Folkestone – można znaleźć rozmaite sklepy oraz stację kolejową
łączącą miasto ze stolicą Wielkiej Brytanii.
Więcej informacji o Earscliffe na stronie www.eie.pl
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Na terenie kampusu:
świetlica
sala gier – stół do ping ponga,
stół do snookera

oferta

wszelkie obiekty sportowe
znajdują się poza kampusem*
sala telewizyjna

i air hockeyastudia

Global English

*Kampus szkoły znajduje się w pobliżu dwóch centrów sportowych – Three Hills Sports
Parks i Folkestone Sports Centre. Uczestnicy obozów mogą korzystać z nich w obecności
opiekunów, a starsi uczniowie, po wcześniejszym zapoznaniu się z zasadami panującymi
na terenie obiektów, mogą przebywać w nich samodzielnie.

Nauka języka angielskiego podczas kursu Global English opiera się na czterech
filarach unesco (Uczyć się, aby wiedzieć; Uczyć się, aby działać; Uczy się, aby
żyć wspólnie; Uczyć się, aby być). Dzięki zastosowaniu starannie dopracowanych
metod nauczania, uczniowie mają szansę doskonalić zarówno swoje umiejętności językowe, jak też pracy w grupie oraz krytycznego myślenia. Zajęcia z języka
angielskiego, które odbywają się w Earlscliffe nieco różnią się od standardowych
lekcji. Uczestnicy kursu doskonalą swoją wiedzę poprzez dyskusję na tematy
współczesnego świata, przez co uczą się także empatii do innych (informacje
o dodatkowych zajęciach i wycieczkach znajdują się na stronie 78).
Cena za 1 tydzień: 1220 gbp
Cena za 2 tygodnie: 2440 gbp
Cena za 3 tygodnie: 3660 gbp
Cena za 4 tygodnie: 4880 gbp

Najważniejsze informacje
Daty: lipiec, sierpień
Wymagany poziom zaawansowania języka: Średnio zaawansowany (B1+)
Wiek uczestników: 13—17
Ilość osób w grupie: maksymalnie 12 osób
Zajęcia: 22 godziny zajęć tygodniowo
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oferta

oferta

Mini MBA

UNI PREP

Mini mba to dla młodych ludzi świetne wprowadzenie do świata

Kurs stworzony zarówno dla uczniów, którzy niebawem będą apliko-

biznesu, zarządzania i administracji. Kurs został stworzony z myślą

wać na uczelnie w Wielkiej Brytanii jak i dla tych, którzy planują wziąć

o uczniach, którzy rozważają podjęcia studiów biznesowych – udział

udział w rekrutacji na uczelnie w innych krajach. Uczestnicy obozu

w nim to nie tylko istotny walor w cv młodego człowieka, ale także

wezmą udział w zajęciach, dzięki którym dowiedzą się jak skutecznie

czynnik, który może pomóc w aplikacji na zagraniczne uczelnie biz-

wyszukiwać niezbędnych informacji oraz jak stworzyć akademicki

nesowe. W programie kursu znalazły się zajęcia z wprowadzenia do

esej. Dodatkowo rozwiną umiejętności wystąpień publicznych, two-

zarządzania, księgowości, przedsiębiorczości i marketingu. Ucznio-

rzenia szkolnych notatek, krytycznego myślenia, a także zdobędą

wie wezmą udział w wycieczkach przewidzianych dla uczestników

informacje na temat studenckich finansów. Uczniowie, którzy pla-

wszystkich obozów w Earlscliffe, a ponadto odwiedzą Muzeum Banku

nują aplikować na brytyjskie uczelnie za pośrednictwem systemu

Anglii (informacje o dodatkowych zajęciach i wycieczkach znajdują

ucas , będą mogli skorzystać z indywidualnego mentoringu spe-

się na stronie 78).

cjalistów w tej dziedzinie. Uczestnicy wezmą udział w wycieczkach

Cena za 2 tygodnie: 2635 gbp

przewidzianych dla młodzieży biorącej udział w obozach Earlscliffe,

Cena za 3 tygodnie: 3660 gbp

a dodatkowo odwiedzą także uczelnie w Oksfordzie i inne brytyjskie
uniwersytety (informacje o dodatkowych zajęciach i wycieczkach
znajdują się na stronie 78).

Najważniejsze informacje

Cena za 2 tygodnie: 2750 gbp

Daty: lipiec, sierpień
Wymagany poziom zaawansowania języka:
Średnio zaawansowany (B2+)
Wiek uczestników: 15—17 lat
Ilość osób w grupie: 12 osób
Najważniejsze informacje

Zajęcia: 22 godziny zajęć tygodniowo
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oferta
UNI PREP
Najważniejsze informacje
Daty: lipiec, sierpień
Wymagany poziom zaawansowania języka: Średnio zaawansowany (B2+) Uczestnicy obozu wypełnią test znajomości języka,
który zostanie do nich wysłany przed rozpoczęciem kursu.
Wiek uczestników: 16—17+ lat
Ilość osób w grupie: maksymalnie 12 osób
Zajęcia: 22 godziny zajęć tygodniowo
Zajęcia opcjonalne:
Golf — Uczestnicy obozu mają szansę wzięcia udziału w treningach golfa, odbywających się w pobliskim klubie, na terenie
którego znajduje się driving range oraz dziewięcio- i osiemnastodołkowe pole golfowe.
Paintball — Uczestnicy obozu będą mieli okazję zagrać w paintball na terenie pobliskiego lasu. Każdy z nich zostanie zaopatrzony w sprzęt, który zapewni bezpieczeństwo ich życiu i zdrowiu.
Dodatkowe zajęcia angielskiego — Uczniowie mogą wziąć udział
w dodatkowych lekcjach języka angielskiego, które odbywać się
będą w małych grupach lub w formie indywidualnych korepetycji.
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DODATKOWE
informacje
Wycieczki opcjonalne:
Uczniowie spędzający wakacje w Earlscliffe wezmą udział w wycieczce do Londynu, podczas której odwiedzą najsłynniejsze
atrakcje turystyczne i muzea takie jak Tate Modern, London Dungeon, Muzeum Historii Naturalnej, Katedra Świętego Pawła oraz
Pałac Buckingham. Miłośnicy musicali odwiedzą londyński West
End, na którym zobaczą musical Król Lew, do którego ścieżkę
dźwiękową skomponował Elton John. Z kolei ci, którym bliższe są przygody Harrego Pottera, również znajdą coś dla siebie.
Uczestnicy mogą wziąć udział w wycieczce do studia Warner Bros
w Londynie, w którym znajdują się najbardziej kultowe przedmioty
i rekwizyty używane na planie filmów o młodym czarodzieju.
Zakwaterowanie:
Uczestnicy obozów mieszkają w pokojach dwu-, trzy- lub
czteroosobowych.
Ceny obozów zawierają:
Kurs według wybranej opcji, zakwaterowanie, ubezpieczenie, pranie odzieży, transfer z lotniska*, bidon i koszulkę z logo Earlscliffe.
*Bezpłatny transport zapewniany jest uczniom, których przylot
i wylot zaplanowany jest między godziną 9:00 i 16:00.
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Obozy językowe
i rekreacyjne Schule
Schloss Salem
Salem nad J. Bodeńskim,
Niemcy
9—16 lat

Schule Schloss Salem to niemiecka szkoła z internatem, znajdująca się w południowej części kraju – powstała w 1920 r., obecnie
uznawana jest za jedną z najbardziej elitarnych szkół w Europie.
Jej założycielem był znany na całym świecie, niemiecki pedagog
pochodzenia żydowskiego – Kurt Hahn, dla którego najważniejsze
było łączenie edukacji z wychowaniem i stwarzanie młodym ludziom
możliwości do rozwoju pasji i zainteresowań.
Więcej informacji o Salem na stronie www.eie.pl
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salem

Na terenie kampusu:
hale i boiska sportowe

boiska do siatkówki plażowej

korty tenisowe

kryty basen

boiska do koszykówki

ściana wspinaczkowa

oferta
Salem Summer Camp (9—11)

sale fitness

Obóz stworzony z myślą o młodych odkrywcach, dla których ważny jest kontakt
z naturą, a zabawa w gronie rówieśników sprawia im ogromną przyjemność. Na
uczestników Salem Summer Camp czekają rozmaite zajęcia i aktywności, wśród
nich lekcje języka angielskiego i niemieckiego, kursy o tematyce żeglarskiej, kursy
plastyczne, sceniczne, sztuki cyrkowej oraz wycieczki krajoznawcze.
Cena za 2 tygodnie: 2500 eur
Najważniejsze informacje
Daty: 21.07—4.08.2018
Wymagany poziom języka: Program zajęć z języka niemieckiego stworzony jest
zarówno dla osób rozpoczynających naukę, jak i zaawansowanych: uczestnicy rozwiązują test przyporządkowujący ich do grupy. Lekcje angielskiego
przygotowane zostały z myślą o początkujących, z podstawową znajomością
tego języka.
Wiek uczestników: 9—11 lat
Ilość osób w grupie: 8—14
Zajęcia: Tygodniowo 10 godzin zajęć językowych i 20 godzin zajęć według
wybranej opcji.
Dodatkowe zajęcia i wycieczki: Popołudnia w Salem to czas na wspólną zabawę i integrację – grę w piłkę nożną, hokeja, udział w zajęciach z rękodzieła
lub spotkaniach kółka czytelniczego. W weekendy uczestnicy obozu wezmą
udział w rozmaitych wycieczkach, jak wizyta w Świątyni Małp w Attenberg
czy zwiedzanie Zamku Salem.
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oferta

oferta

Salem Summer Camp (12—14)

Salem Summer Camp (14—16)

Salem Summer Camp to doskonały wybór dla osób, które pragną dowiedzieć się

Salem International Summer School to obóz dla młodzieży z całego świata. Uczestni-

jak wygląda życie w szkole z internatem i wziąć udział w różnorodnych zajęciach

cy poznają różnorodność kultur i poprawią swoje umiejętności językowe. Uczniowie

prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli lub instruktorów. Każdy uczestnik

biorą udział w zajęciach z językowych, a dodatkowo, każdy ma możliwość wyboru

weźmie udział w lekcjach języka niemieckiego, angielskiego i matematyki. Ponadto,

popołudniowych aktywności, jak np. warsztaty ze sztuki i designu, wyrobu ceramiki,

uczniowie wezmą udział w zajęciach z pierwszej pomocy, pomocy pożarowej oraz

sporty wodne, tenis, wspinaczka, żeglarstwo oraz piesze lub rowerowe wycieczki.

pomocy w razie nagłych wypadków.

Cena za 2 tygodnie: 2500 eur

Cena za 2 tygodnie: 2500 eur
Najważniejsze informacje
Najważniejsze informacje

Daty: 21.07—5.08.2018

Daty: 21.07—4.08.2018

Wymagany poziom zaawansowania języka: Program zajęć z języka niemieckiego
stworzony jest zarówno dla osób rozpoczynających naukę, jak i zaawansowanych oraz dla tych, które chcą poprawić swoją znajomość gramatyki. Lekcje
angielskiego przygotowane zostały z myślą o początkujących, z podstawową
znajomością tego języka.

Wymagany poziom języka: Program zajęć z języka niemieckiego stworzony jest
zarówno dla osób pragnących kontynuować naukę, jak i dla początkujących. Każdy
z uczestników na początku obozu wypełnia test językowy określający poziom
znajomości języka. Każdy uczestnik obozu może wziąć udział w zajęciach z języka angielskiego dla osób początkujących, z podstawową znajomością języka.

Wiek uczestników: 9—11

Wiek uczestników: 12—14 lat

Ilość osób w grupie: maksymalnie 12

Ilość osób w grupie: 8—14

Zajęcia: 15 godzin zajęć językowych oraz 17,5 godziny zajęć według wybranej
opcji tygodniowo.

Zajęcia: 10 godzin zajęć językowych, 10 godzin zajęć z różnego rodzaju pomocy
oraz 10 godzin zajęć sportowych tygodniowo.

Dodatkowe zajęcia i wycieczki: Weekend w Salem zaczyna się w piątek po połu-

Dodatkowe zajęcia i wycieczki: W weekendy uczestnicy obozu wezmą udział
w górskich wędrówkach w Allgäu, wycieczkach rowerowych nad Jeziorem Bodeńskim oraz odzwiedzą Szwajcarskie Centrum Nauki – Technorama. Na miłośników
sportów wodnych czekają zajęcia z kajakarstwa, żeglarstwa i pływania.

dniu, kiedy wszyscy uczestnicy wyruszają na trzydniowe wycieczki. Każdy uczeń
znajdzie tutaj opcję odpowiadającą własnym zainteresowaniom, a wśród nich
znajdują się między innymi wędrówki po alpejskich szlakach, spływ kajakowy,
wspinaczka górska i piesze wycieczki nad malowniczym Jeziorem Bodeńskim.
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DODATKOWE
informacje
Zakwaterowanie:
Uczestnicy obozów mieszkają w kampusie Schule Schloss Salem
w pokojach wieloosobowych.
Ceny zawierają:
Kurs według wybranej opcji, wszelkie materiały naukowe, zakwaterowanie, wyżywienie, zajęcia, dodatkowe wycieczki.
Dodatkowe opłaty:
Ubezpieczenie, kieszonkowe, bilet lotniczy.
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Obóz dla przyszłych
liderów hotelarstwa
Glion — Szwajcaria,
Londyn — Wielka Brytania
15—19 lat
Glion Institute of Higher Education nazywany często Harvardem
hotelarstwa, kształci liderów w takich dziedzinach, jak: hotelarstwo,
przedsiębiorczość, gastronomia, turystyka, finansowość, organizacja imprez i wydarzeń sportowych oraz marketing i zarządzanie
luksusowymi markami i towarami. Zainteresowani pobytem w jednej
z najbardziej elitarnych szkół na świecie oraz chcący poznać branżę
hotelarstwa, mają szansę na zaznajomienie się ze zwyczajami i zasadami panującymi w szkole. Uczestnicy podczas jedno- lub dwutygodniowego obozu będą mieli szansę wzięcia udziału w licznych
wycieczkach oraz zajęciach prowadzonych przez znanych i cenionych w środowisku profesorów. Na uczestników czekają rozmaite
wycieczki m.in. do London Eye w Londynie, Fabryki czekolady i sera
w Szwajcarii oraz wielu innych atrakcyjnych miejsc turystycznych.
Więcej informacji o Glion na stronie www.eie.pl
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glion

Na terenie kampusu:
restauracje, w których odbywają

klub, w którym uczniowie

się zajęcia praktyczne

uczestniczą we wspólnych,

kafeteria
bar
jadalnia
biblioteka

oferta
Glion Summer Experience

popołudniowych aktywnościach
sala gier

Glion Summer Experience to doskonałe wprowadzenie do świata

siłownia

luksusowej gościnności i możliwość poznania programu i specyfiki
edukacji w Glion. Uczestnicy obozu mają do wyboru trzy opcje – ty-

hala sportowa

godniowy pobyt w Glion, tygodniowy pobyt w Londynie lub dwutygodniowy pobyt, łączący kursy na kampusie w Wielkiej Brytanii
i Szwajcarii.

Tydzień w Glion
22.07—29.07.2018
Szwajcaria to kraj słynący z gościnności, a dzięki tygodniowemu
pobytowi w Glion, uczestnicy obozu będą mieli szansę zdobycia
umiejętności kulinarnych, a także tych związanych z obsługą gości
hotelowych najwyższej klasy.
Cena za 1 tydzień: 2500 chf
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oferta
Tydzień w Londynie
29.07—4.08.2018
Dzięki warsztatom i wycieczkom do luksusowych firm uczestnicy
zobaczą, jak wygląda zarządzanie międzynarodowym przedsiębiorstwem, zapewniającym gościom i klientom luksusową obsługę.
Cena za 1 tydzień: 2000 gbp

2 tygodnie w Gilon
i Londynie
22.07—4.08.2018
Dwutygodniowy obóz dla tych, którzy pragną poznać gościnność
i zarządzanie biznesem z perspektywy dwóch europejskich krajów
– Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
Cena za 2 tygodnie: 5450 chf
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najważniejsze
informacje
Wymagany poziom języka:
Jeżeli język angielski nie jest ojczystym językiem ucznia lub nie spędził on
przynajmniej trzech lat w szkole, gdzie angielski głównym językiem wykładowym, niezbędne jest dostarczenie jednego z następujących certyfikatów:*
ielts min. 4,5
toefl min. 45 punktów
fce min. C
Wiek uczestników: 15—19 lat
Ilość osób w grupie: 5—10
Cena zawiera: kurs, wszelkie materiały naukowe, zakwaterowanie, wyżywienie,
zajęcia, dodatkowe wycieczki, przelot z Londynu do Genewy dla uczestników
programu dwutygodniowego.
Dodatkowe opłaty: Ubezpieczenie, kieszonkowe, bilet lotniczy.
Zajęcia: Uczniowie biorą udział w 24 godzinach zajęć i warsztatów tygodniowo.
Dodatkowe zajęcia i wycieczki: Uczestnicy obozu wezmą udział w spotkaniach
ze znanymi restauratorami, takimi jak Chef Benoit Carcenat, który wcześniej
pracował w wielu najlepszych europejskich restauracjach. Uczniowie wezmą
także udział w wycieczce do fabryki czekolady Cailler, a wieczorami będą mieli
możliwość korzystania ze wszystkich obiektów sportowych znajdujących się
na terenie kampusów.
Zakwaterowanie: Uczestnicy obozu mieszkają w dwuosobowych pokojach
na kampusach szkoły Glion Institute of Higher Education w Wielkiej Brytanii
i Szwajcarii.
*W przypadku nieposiadania wymienionych dokumentów można potwierdzić bardzo dobrą
znajomość języka angielskiego dostarczając rekomendacje/zaświadczenie od nauczyciela lub
konsultanta EiE.
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Obóz dla przyszłych
liderów — LAS Edge
Leysin, Szwajcaria
13—18 lat

las Edge to trzytygodniowy program, organizowany przez Leysin
American School in Switzerland, który został stworzony na podstawie
potrzeb zgłaszanych przez uczniów i uczestników obozów Leysin.
Na tych, którzy zdecydują się wziąć udział w obozie czeka wiele
wyzwań, ciekawych zadań i interesujących spotkań, m.in z inspirującymi mówcami, np. z Jimmym Adamsem – słynnym szkockim
alpinistą. Podczas pobytu w Leysin młodzież zapoznana się z innowacjami oraz współczesnymi rozwiązaniami technologicznymi,
a udział w zajęciach rozbudzi w nich empatię i pomoże zrozumieć
obecną sytuację na świecie oraz wpływ na rzeczywistość i znaczenie
wspólnej odpowiedzialności.
Więcej informacji o las edge na stronie www.eie.pl
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las edge

Na terenie kampusu:
teatr

studio taneczne

hala sportowa

pracownia artystyczna

oferta

siłownia

LAS Edge
Innowacje
W pierwszym tygodniu pobytu w Leysin uczestnicy obozu poznają
innowacje i najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne dostępne na rynku – m.in. dowiedzą się, jak działa pierwszy na świecie
samolot zasilany energią słoneczną.
Humanitaryzm
Kolejny tydzień obozu przeznaczony jest na zwiększenie u uczestników świadomości i zauważenie przez nich obecnych problemów
humanitarnych świata. Uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób Szwajcarzy pomagają potrzebującym i poznają możliwości, dzięki którym
sami mogą przyczynić się do poprawienia sytuacji potrzebujących.
Odpowiedzialność
W trakcie trzeciego tygodnia uczestnicy zdobędą doświadczenia
w zakresie wspólnotowej odpowiedzialności, dowiedzą się, jak ważne
jest stworzenie i działanie w zespole – zarówno w życiu prywatnym
i zawodowym.
Cena za 3 tygodnie: 8900 chf
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najważniejsze
informacje
Daty: 1.07—21.07.2017
Wymagany poziom języka: podstawowy
Wiek uczestników: 13—18
Ilość osób w grupie: maksymalnie 12
Cena zawiera:
Zajęcia, zakwaterowanie, materiały naukowe, transport z i na
lotnisko.
Dodatkowe opłaty:
Ubezpieczenie, kieszonkowe, bilet lotniczy.
Zakwaterowanie:
Uczestnicy obozów mieszkają w kampusie szkoły Leysin, w pokojach dwu- lub trzyosobowych.
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Ekskluzywne obozy
letnie — Le Rosey
Rolle i Gstaadt, Szwajcaria
8—18 lat

Le Rosey to najbardziej prestiżowa i najdroższa szkoła z internatem
na świecie. Powstała w 1880 roku w murach czternastowiecznego
zamku Rosey. Misją nauczycieli i władz szkoły jest ogólny rozwój
naukowy, sportowy i artystyczny uczniów, którzy mogą korzystać
z rozmaitych obiektów sportowych, pracowni artystycznych i naukowych, znajdujących się na terenie kampusu. Do Le Rosey uczęszczali
najznamienitsi przedstawiciele świata nauki, sztuki i sportu, a wśród
jej absolwentów znajdują się między innymi członkowie rodziny Radziwiłłów, Rotszyldów i Hohenzollernów.
Więcej informacji o Le Rosey na stronie www.eie.pl
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Na terenie kampusu:
boiska do rugby, piłki nożnej,
koszykówki, plażowej piłki nożnej
i siatkówki
baseny

oferta

hala sportowa
uczestnicy obozów Le Rosey mają
możliwość korzystania z pobliskiej
stadniny i ośrodka żeglarskiego

SAT Prep Camp,
Lake Geneva Campus
Kurs sat prep camp to doskonała propozycja dla osób, które przygotowują
się do egzaminu sat i pragną osiągnąć w nim jak najwyższy wynik. Program
kursu realizowany jest przez dwóch doświadczonych nauczycieli pochodzących
ze Stanów Zjednoczonych, którzy od lat przygotowują uczniów do egzaminów
w takich miejscach, jak: The Princeton Review, Kaplan i Le Rosey.
Cena za 3 tygodnie: 14000 chf
Cena za 4 tygodnie: 18000 chf
Najważniejsze informacje
Daty: 9.07—3.08.2018 | 7.08—25.08.2018
Wymagany poziom języka angielskiego: zaawansowany
Wiek uczestników: 15—18 lat – uczniowie drugich i trzecich klas liceum, przygotowujący się do egzaminu sat
Ilość osób w grupie: maksymalnie 20
Zajęcia: 24 godziny zajęć w tygodniu
Dodatkowe zajęcia i wycieczki: Górskie wędrówki, wizyty w parkach rozrywki nad jeziorem oraz wycieczki do Genewy i Lozanny to aktywności, które
zaplanowano dla uczestników obozu. Uczniowie mają możliwość spędzenia
weekendów w gronie rodzinnym. Natomiast ci, którzy w wolne dni zechcą
pozostać w kampusie, mają do wyboru szereg atrakcyjnych aktywności sportowych i artystycznych. Pełna oferta zajęć dodatkowych znajduje się na
stronie internetowej.
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oferta

oferta
Summer School,
Lake Geneva Campus

Le Classique,
Lake Geneva Campus

Summer School Lake Geneva Campus to doskonały wybór dla osób, które pragną

Le Classique to czterotygodniowy obóz, którego uczestnicy mają możliwość skorzy-

poznać nowych znajomych i spędzić wolny czas w międzynarodowym środowisku.

stania z szerokiej oferty zajęć sportowych, artystycznych lub lekcji języka francu-

Każdy z uczestników obozu będzie miał możliwość wyboru porannych, inten-

skiego i angielskiego. Pobyt w szkole Le Rosey to doskonała okazja do samorozwoju
i szlifowania języka, a także możliwość nawiązania nowych, międzynarodowych

sywnych kursów języka angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego i matematyki.

znajomości. Każdy z uczestników zobowiązany jest do wyboru jednego z trzech

Cena za 3 tygodnie: 9800 chf

następujących programów zajęć:
sportowych   językowych   artystycznych
Cena za 4 tygodnie: 13200 chf
Najważniejsze informacje
Najważniejsze informacje

Daty: 7.08—25.08.2018

Daty: 9.07—3.08.2018

Wymagany poziom języka: podstawowa znajomość języka angielskiego lub
francuskiego

Wymagany poziom języka: podstawowa znajomość języka angielskiego lub
francuskiego

Wiek uczestników: 9—16 lat

Wiek uczestników: 9—16 lat

Ilość osób w grupie: maksymalnie 12 w grupach językowej

Ilość osób w grupie: maksymalnie 12 w grupach językowych

Zajęcia: 17 godzin zajęć w tygodniu

Zajęcia: 12 godzin zajęć w tygodniu

Dodatkowe zajęcia i wycieczki: Na uczestników obozu czekają różnorodne
atrakcje i dodatkowe aktywności, takie jak rejsy po Jeziorze Genewskim, imprezy tematyczne i piesze wycieczki, podczas których poznają przepiękną
naturę Szwajcarii. Ostatni wieczór na kampusie to z kolei doskonała okazja
do podsumowania osiągnięć uczestników obozu oraz do wspólnej zabawy,
której towarzyszyć będą występy muzyczne, taneczne i cyrkowe.

Dodatkowe zajęcia i wycieczki: Uczestnicy wezmą udział w pieszych wędrówkach,
dzięki którym poznają naturę i kulturę Szwajcarii. Ci, którzy zdecydują się spędzać
weekendy na terenie kampusu, mają możliwość wzięcia udziału w różnorodnych
aktywnościach, takich jak wizyta w wakeparku, wycieczka na lodowiec Glacier
3000 oraz wyjazdy do sąsiadujących miast – Genewy i Lozanny.
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oferta

oferta
Excellence Camp

My Family
Gstaad Mountain Campus

Jego uczestnicy spędzą jeden tydzień w szwajcarskich Alpach, a drugi żeglując po

Obóz My Family został zaprojektowany z myślą o najmłodszych. Osoby biorące w nim

Morzu Śródziemnym. Osoby, które planują wziąć udział w obozie powinny wyróżniać

udział mają do wyboru intensywne kursy z języka francuskiego lub angielskiego

się biegłą znajomością języka francuskiego lub angielskiego, wysoką samodzielno-

Obóz stworzony zarówno dla miłośników górskich wspinaczek, jak i morskich przygód.

ścią i zdyscyplinowaniem.

– oba dopasowane odpowiednio do poziomu zaawansowania każdego z nich. Pobyt
w kampusie Gstaad to doskonała możliwość rozwoju umiejętności językowych oraz

Cena za 2 tygodnie: 15500 chf

świetna okazja na naukę samodzielności w przyjaznym środowisku.
Cena za 2 tygodnie: 6000 chf

Najważniejsze informacje

Cena za 3 tygodnie: 9000 chf

Daty: 8.07—22.07.2018

Najważniejsze informacje

Wymagany poziom języka: biegły francuski lub angielski

Daty: 16.06—5.07.2018 (lub 16.06—29.06.2018)

Wiek uczestników: 12—16 lat

8.07—27.07.2018 (8.07—21.07.2018)

Ilość osób w grupie: maksymalnie 10

30.07—18.08.2018 (30.07—12.08.2018)

Dodatkowe zajęcia i wycieczki: Podczas pierwszego tygodnia obozu uczestnicy

Wymagany poziom języka: podstawowa znajomość języka angielskiego lub
francuskiego

wezmą udział w zajęciach ze wspinaczki wysokogórskiej. Organizatorzy przewidzieli dla nich różnorodne alpejskie wędrówki pod okiem doświadczonych
nauczycieli, przewodników i ratowników medycznych. W drugim tygodniu wakacji
uczestnicy zamieszkają na jachcie, a podczas rejsu wezmą udział w zajęciach
z nawigacji, żeglarstwa, czytania morskich map i wprowadzenia do nawigacji gps .

Wiek uczestników: 8—13 lat
Ilość osób w grupie: 5—10
Zajęcia: 12 godzin zajęć w tygodniu

Zakwaterowanie: Uczestnicy biorący udział w obozach w Le Rosey mieszkają
w pokojach dwuosobowych.

Dodatkowe zajęcia i wycieczki: Uczestnicy wezmą udział w wycieczkach i pieszych wędrówkach, których celem jest przede wszystkim zapoznanie ich z kulturą
i zapierającą dech w piersiach naturą Szwajcarii. Organizatorzy przewidzieli dla
uczniów szeroki wybór aktywności, wśród których znajdują się wycieczki w góry,
w tym nocleg w indiańskich tipi oraz wizyta na szwajcarskiej farmie.

Ceny obozów zawierają: Kurs według wybranej opcji, wszelkie materiały naukowe,
zakwaterowanie, wyżywienie, zajęcia, dodatkowe wycieczki, transfer z lotniska,
ubezpieczenie.
107

le rosey

excellence
in education
+48 784 594 181
kontakt@eie.pl

