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FLEXI FAMILY PROGRAM - WIELKA BRYTANIA 

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECKA I RODZICA 

 

Program Flexi Family przeznaczony jest dla rodzin, które chcą 

aby ich dzieci cieszyły się kursem językowym, podczas gdy 

rodzice korzystają z czasu wolnego lub biorą udział w kursie 

językowym dla dorosłych w tej samej szkole. Kurs dla dzieci 

może obejmować tylko zajęcia językowe jak również zajęcia 

pozalekcyjne (rekreacyjne i sportowe) oraz wycieczki. 

Niedziele rodzina spędza wspólnie. W czasie gdy dzieci 

przebywają ze swoimi rówieśnikami rodzice poznają okolice, 

zwiedzają lub podnoszą swoje umiejętności językowe na 

kursie dla dorosłych. Wymagane jest, aby dzieci poniżej 13 roku życia były odprowadzane do i ze szkoły przez rodzica 

lub opiekuna. 

Zajęcia dydaktyczne poświęcone są wszystkim kompetencjom językowym, a ambitny program popołudniowy 

obejmuje różnorodne zajęcia rekreacyjne i sportowe. Wszystkie zajęcia są nadzorowane przez wykwalifikowanych 

instruktorów. Zajęcia pozalekcyjne są starannie zaplanowane i wypełniają czas aż do wieczora. Program zajęć 

grupowych uwzględnia zawsze indywidualne zainteresowania ucznia. 

Vacation English (Day Program) dla dzieci to wyjątkowe połączenie kursu 

językowego z wycieczkami i zabawą. Taki wyjazd to wielka przygoda i 

niezwykła możliwość zawarcia przyjaźni z młodzieżą z całego świata. 

Nauka języka obcego połączona z poznawaniem różnych kultur przynosi 

niezwykłe efekty, a międzynarodowe przyjaźnie motywują  do używania 

języka angielskiego również po powrocie. 

W cenie kursu Vacation English (Day Program) dla dzieci uczestnik otrzymuje:  

❖ Zajęcia dydaktyczne 20 godzin tygodniowo 

❖ Zajęcia rekreacyjno-sportowe w ciągu dnia (opcjonalnie)  

❖ Tematyczne zajęcia wieczorne (opcjonalnie) 

❖ 1 całodniowa i minimum 2-3 wycieczki półdniowe tygodniowo (opcjonalnie) 

❖ Zakwaterowanie u rodziny  w pokojach jedno- lub dwuosobowych* 

❖ Całodzienne wyżywienie (śniadania i obiadokolacje u rodziny)* 

❖ Całodzienna opieka pedagogiczna 

❖ Test wstępny i cykliczne testy sprawdzające postępy w nauce 

❖ Wszystkie materiały do nauki 

❖ Dostęp do internetu na terenie szkoły 

❖ Certyfikat ukończenia kursu 

 

Niedziele dzieci spędzają z rodzicem. 

* rodzina może korzystać z opcji zakwaterowania oferowanych 

przez szkołę lub zapewnić sobie indywidualnie  
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Szkoły zależnie od lokalizacji oferują: 

komfortowe, wyposażone sale lekcyjne, zaplecze sportowe, boiska, korty, multimedialne pomoce dydaktyczne, 

bibliotekę, czytelnię, centrum komputerowe, sieć WIFI, strefę rekreacyjną, kawiarnię, ogród,  sale teatralne 

Kurs językowy dla dorosłych:  General English, Intensive English, General English + Business (tylko Londyn) 

Zakwaterowanie dla rodzica:  rodzina goszcząca lub hotel 

Wiek uczestników:   10 – 17 lat (Torbay), 13 – 17 lat (Londyn) 

Czas trwania kursu:    1 – 4 tygodni

Lokalizacja do wyboru: 

❖ Torbay 
❖ Londyn 

Terminy:  

❖ 03.06 – 02.09.2018 
❖ 01.07 – 19.08.2018 

 

 

 

 

Przykładowa cena za wakacyjny dwutygodniowy kurs dla dziecka i rodzica: 

  RAZEM w GBP RAZEM w PLN 

Vacation English dla dziecka/ 
General English dla dorosłego 
TORBAY 

- Hotel ze śniadaniem 
 
- Rodzina goszcząca, śniadania i obiadokolacje  

£ 2.183 
 

£ 2.043 

10.478 zł 
 

  9.806 zł 

Vacation English dla dziecka/ 
General English dla dorosłego 
LONDYN 

- Hotel ze śniadaniem, obiadokolacja i lunch 
dla dziecka w szkole 
- Rodzina goszcząca, śniadania, obiadokolacje i 
lunch dla dziecka w szkole 

£ 2.243 
 

£ 2.263 

10.766 zł 
 

10.862 zł 

* Do powyższych cen należy doliczyć koszty przelotu oraz opłatę manipulacyjną Edukatio w wysokości 400 zł. 

   Do powyższej kalkulacji przyjęto orientacyjny kurs funta: £ 1 = 4,8 zł. 

 

➢ Dodatkowo: możliwość wykupienia transferów z i na lotnisko. 


