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KURS PARENT & CHILD (MH) 

Ten unikalny kurs jest przeznaczony dla rodziców z dziećmi. Przybli-

ża życie w brytyjskiej Boarding School łącząc zabawę z nauką języka 

angielskiego oraz poznawaniem Anglii. Zajęcia przygotowane są 

osobno dla dzieci i dorosłych, jak również takie, w których udział 

mogą brać wszyscy razem. W bloku przedpołudniowym odbywają 

się lekcje językowe plus zajęcia pływackie dla dzieci (dla tych co nie 

umieją pływać – z instruktorem). Po południu dorośli mogą skorzy-

stać z bogatego programu zajęć rekreacyjno-poznawczych lub 

wziąć udział w wycieczce razem z dzieckiem. Natomiast dzieci po 

południu, jeśli nie spędzają czasu z rodzicami na wycieczce mogą uczestniczyć w zajęciach Klubu Wakacyjnego. Młod-

sze dzieci (3-7 lat) biorą udział w zabawie wraz z dziećmi anglojęzycznymi i innych narodowości ćwicząc jednocze-

śnie swój angielski. Starsze dzieci (8-12 lat) biorą udział w warsztatach tematycznych (taniec, teatr, sztuka, muzyka, 

sport) rozwijających ich zainteresowania oraz umiejętności językowe. Wieczorne spotkania dla rodziców dają możli-

wość rozwijania i poprawiania swoich umiejętności komunikacyjnych. 

W cenie kursu uczestnik otrzymuje:  

✓ 15 godzin lekcyjnych (dorośli) i 10 godzin lekcyjnych (dzieci) angielskiego tygodniowo, w małych grupach – 

maks. 12 osób; 

✓ test wstępny i cykliczne testy sprawdzające po-

stępy w nauce; 

✓ certyfikat ukończenia kursu; 

✓ zajęcia rekreacyjno-sportowe; 

✓ tematyczne zajęcia popołudniowe i wieczorne; 

✓ zakwaterowanie na kampusie szkolnym (pokój 

dla rodzica z dzieckiem z łazienką); 

✓ całodobową opiekę; 

✓ całodzienne wyżywienie; 

✓ bezpłatne Wi-Fi oraz wsparcie techniczne; 

✓ dostęp do obiektów sportowych na terenie szkoły (baseny, boiska  etc.); 

✓ dostęp do pralni. 

..Przykładowe wycieczki:.. Manchester (stadion i muzeum), Liverpool (muzea i galerie), Shrewsbury and Chester 

(historyczne miasto i zamki), Oxford, Warwick Castle, Stratford-upon-Avon, wybrzeże 

i zamki północnej Walii. 

..Terminy:.. Możliwość wyjazdu na 1-8 tygodni pomiędzy 01 lipca a 25 sierpnia 2018. Pobyt od niedzieli do soboty. 

Przykładowa cena za 2-tygodniowy kurs z transferem z i na lotnisko Manchester lub Liverpool: 

 Kurs Transfer 
RAZEM 

w GBP 

RAZEM 

w PLN 

Parent & Child £ 3.600 £ 220 £ 3.820 18.336 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 . 


