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Każdego lata, Szkoła Jȩzykowa DLTC w Dublinie oferuje wyjątkowy program dla młodzieży, łączący
lekcje jȩzyka angielskiego z zajȩciami rekreacyjnymi. Naszą szkołȩ cechuje bardzo indywidualne
podejście do każdego z uczniów. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym kursantom
bezpieczny i przyjemny pobyt pełen niezapomnianych wrażeń. Proponowany przez nas pakiet
kompleksowy obejmuje:
-

powitanie i odbiór kursanta z lotniska;
zakwaterowanie w domu irlandzkiej rodziny goszczącej;
przypisanie każdego z uczniów do grupy odpowiadającej poziomowi zajomości jȩzyka angielskiego;
zintegrowanie z pozostałymi uczestnikami kursu;
szczególny nacisk na rozwijanie u uczniów umiejȩtności płynnego porozumiewania siȩ jȩzykiem
angielskim w mowie;
- szereg ciekawych zajȩć pozalekcyjnych;
- monitorowanie postȩpów i poziomu zadowolenia;
- transport na lotnisko w Dublinie i odprowadzenie do stanowiska odprawy w dniu odlotu.
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Informacje na temat naszych letnich kursów w Dublinie
Dla kogo jest przeznaczony nasz kurs?
Program skierowany jest do uczniów z całego świata w wieku od 12 do 17 lat, pragnących nauczyć siȩ lub
pogłębić znajomość jȩzyka angielskiego i jednocześnie przyjemnie spȩdzić wakacje w Irlandii. Mile
widziani są zarówno uczniowie indywidualni, jak też grupy do 50 osób.

Kiedy odbywa się kurs?
Kurs odbywa siȩ w okresie od poniedziałku 4 lipca do soboty 13 sierpnia 2016.

Gdzie odbywa się kurs?
Dun Laoghaire, Dublin
Kurs odbywa siȩ w pięknym nadmorskim miasteczku Dun Laoghaire (czyt. ‘danliri’), stanowiącym
administracyjną część Dublina i ogólnie znanym jako spokojna, rezydencyjna część miasta. Centrum Dun
Laoghaire jest niewielkie i bezpieczne tak, że nawet nasi najmłodsi uczniowie bez trudu się po nim
poruszają. Można tu znaleźć wiele obiektów użyteczności publicznej, takich jak centra handlowe, kino,
kawiarnie, biblioteki, itp.






Zajęcia odbywają się w budynku szkoły
publicznej w Dun Laoghaire (nie w
siedzibie naszego biura!), położonej w
odległości zaledwie 5 minut piechotą od
centrum miasteczka i dysponującej
odpowiednim zapleczem sportoworekreacyjnym.
Dun Laoghaire jest ogólnie znane jako
bardzo bezpieczna, malownicza,
rezydencyjna czȩść Dublina, posiada
dogodne połączenia komunikacyjne i
stanowi świetny punkt wypadowy dla
rozmaitych wycieczek, leżąc w odległości
zaledwie 20 minut podmiejską kolejką od
centrum Dublina w jedną stronȩ i 20
minut od urzekających pejzaży gór
Wicklow w drugą.
Domy rodzin goszczących są położone w Dun Laoghaire i okolicach, w odległości 10-30 minut od
szkoły. Uczniowie korzystają codziennie ze środków transportu publicznego aby dostać się do
szkoły i z niej wrócić. Jest to bezpieczna i łatwa forma przemieszczania. Rodziny goszczące
tłumaczą swoim podopiecznym, w jaki sposób najłatwiej i najbezpieczniej poruszać się po okolicy.

Inne lokalizacje:
W roku 2016 DLTC organizuje również letnie obozy językowe dla młodzieży na zachodzie Irlandii,
połączone z wycieczkami na słynne Klify Moheru, do Galway czy na Wyspy Aran, oraz zajęciami
obejmującymi m in. surfing, wspinaczkę i tradycyjne sporty gaelickie. Dodatkowe informacje można
znaleźć na naszej stronie internetowej, lub uzyskać pisząc na nasz adres emailowy: info@dltc.ie.
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Nasza oferta
Porównując oferty różnych szkół warto wziąć pod uwagȩ co jest, a co nie jest wliczone w cenȩ. Nasz
kompleksowy pakiet (SJA) obejmuje:


Lekcje angielskiego
(od poniedziałku do piątku 9.15-12.30)



Przewóz ucznia prywatnym środkiem
transportu z lotniska i na lotnisko w
Dublinie



Zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem
u irlandzkiej rodziny goszczącej



Tygodniowy program wysokiej jakości,
ciekawych zajȩć pozalekcyjnych– w
sumie: 5 popołudni, 3 wieczory oraz 1
całodniowa wycieczka tygodniowo



Test sprawdzający poziom znajomości
jȩzyka angielskiego



Certyfikat ukończenia kursu i raport z
postȩpów w nauce



Bilet sieciowy na autobus i kolejkȩ
podmiejską (nieograniczona liczba
przejazdów w okresie trwania kursu)



Telefon alarmowy (24 godziny na dobȩ)

NASI UCZNIOWIE MAJĄ DO WYBORU NASTĘPUJĄCE OPCJE:


wyłącznie kurs jȩzyka angielskiego (SJC-DL)



kurs angielskiego z programem zajȩć rekreacyjnych (SJB-DL)



kurs angielskiego z programem zajȩć rekreacyjnych oraz zakwaterowaniem w domu
rodziny goszczącej (SJA-DL)

Wysoce spersonalizowany i sprawnie działający serwis
W trosce o dobre samopoczucie uczniów i rodziców, zapewniamy:





24-godzinny telefon alarmowy (dla rodziców, uczniów i rodzin goszczących)
monitorowanie poziomu satysfakcji ucznia z przebiegu zajȩć jȩzykowych, pobytu u rodziny
goszczącej oraz rodzaju oferowanych posiłków, jak również poziomu ogólnego zadowolenia za
pomocą cotygodniowego kwestionariusza
spersonalizowany pakiet powitalny po przyjeździe
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spersonalizowany test jȩzykowy on-line przed przyjazdem
indywidualny test ustny z jȩzyka angielskiego w pierwszym dniu zajȩć
aktywne wprowadzenie ucznia w grupȩ w pierwszym dniu zajȩć w celu unikniȩcia poczucia
wyobcowania któregokolwiek z uczestników kursu

Nowości w 2016:





wiele nowych zajęć rekreacyjnych, odmiennych niż w latach 2014 i 2015
wycieczki w nowe zakątki Irlandii
nowe materiały dydaktyczne z użyciem tablic interaktywnych
wifi (z zabezpieczeniami rodzicielskimi) dostępne na terenie szkoły

Nasze lekcje jȩzyka angielskiego
Oferujemy:
-

-

15 godzin lekcyjnych ogólnego kursu jȩzyka angielskiego tygodniowo (poniedziałek-piątek 9.1512.30)
zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli native speakerów (z kwalifikacjami
odpowiadającymi wymogom irlandzkiego Ministerstwa Edukacji)
6 poziomów, od początkujacego (A1) po zaawansowany (C1)
test jȩzykowy online przed przybyciem i indywidualny test ustny w pierwszym dniu kursu
szczególny nacisk na rozwijanie u uczniów umiejȩtności sprawnego posługiwania siȩ jȩzykiem
angielskim w mowie, poprzez poruszanie ważnych dla nich tematów
niewielkie liczebnie grupy (średnio 12 uczniów w klasie, maksymalnie 15)
dostȩp do wszelkich materiałów dydaktycznych
monitorowanie postȩpów w nauce każdego z uczniów poprzez cotygodniowy test
krótkie zadanie domowe prawie każdego dnia, wymagające np. uzyskania konkretnej informacji
od rodziny goszczącej albo innego rodzaju użycia i ćwiczenia jȩzyka angielskiego poza obrȩbem
klasy
certyfikat ukończenia kursu wraz z raportem z postȩpów w nauce.

Nacisk na praktykę języka mówionego
W Szkole Jȩzykowej DLTC wychodzimy z założenia, że o opanowaniu jȩzyka świadczy dopiero zdolność
posługiwania siȩ nim w mowie. Wielu z przybywających do nas uczniów jest w stanie poprawnie
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rozwiązywać ćwiczenia gramatyczne z podrȩcznika, ale z trudem radzi sobie z zastosowaniem swoich
wiadomości w praktyce jȩzyka mówionego. Dlatego właśnie, chociaż prowadzone przez nas zajȩcia
obejmują zarówno gramatykȩ, jak też ćwiczenia z zakresu pisania, rozumienia za słuchu oraz czytania,
najwiȩkszy nacisk kładziemy na rozwijanie zdolności sprawnego posługiwania siȩ jȩzykiem angielskim w
mowie. Robimy to poprzez poruszanie ciekawych tematów z życia codziennego, które interesują uczniów
i są dostosowane do ich poziomu. Oferujemy lekcje na 6 poziomach zaawansowania, od podstawowego
(A1) po zaawansowany (C1), niezależnie wiȩc od tego, czy dany uczeń zaczyna dopiero poznawać jȩzyk
angielski, czy też pragnie przygotować siȩ do egzaminu Cambridge, mamy pewność, że nasze zajȩcia
pomogą mu w osiągniȩciu zamierzonego celu. Dążymy do tego, aby pod koniec kursu każdy uczeń był w
stanie opowiedzieć o swoim pobycie w Irlandii, a wyjeżdżając posługiwał siȩ angielskim z wiȩkszą
swobodą, zyskawszy dodatkowe słownictwo i wiȩkszą pewność siebie.

Typowy plan lekcji
Poniedziałek

Wtorek

09:15-10:45
Testy ustne, zajȩcia zapoznawcze
i integracyjne, konwersacja

Przerwa 11:00-12:30
Zajȩcia z angielskiego ogólnego

Czwartek

Zajȩcia z angielskiego ogólnego
(w tym poprawa prac domowych,
zagadnienia gramatyczne i
jȩzykowe, wzbogacanie
słownictwa, ćwiczenia z
rozumienia ze słuchu, czytania i
pisania)

Konwersacja / wprowadzenie i
sprawdzanie arkuszy ćwiczeń
nawiązujących do zajȩć
popołudniowych/ praca nad
projektem/test sprawdzający postȩpy
w nauce w każdy czwartek

Piątek

Zajȩcia z angielskiego ogólnego

Powtórka przerobionego materiału/
arkusze ćwiczeń, dyskusje

Środa

Zakwaterowanie u irlandzkich rodzin goszczących
Uczniowie mają do wyboru opcjȩ zakwaterowania u lokalnej rodziny goszczącej. Taki pobyt jest świetnym
sposobem na dodatkową praktykȩ jȩzyka mówionego, stanowiąc jednocześnie prawdziwe doświadczenie
kulturowe poprzez uczestnictwo ucznia w życiu codziennym przeciȩtnej irlandzkiej rodziny. Irlandzkie
rodziny są niezwykle gościnne. Troszczą siȩ o swoich gości i czȩsto włączają ich w nurt swoich codziennych
zajȩć. Wielu z naszych uczniów podkreśla, że przebywając u rodziny goszczącej byli traktowani jak jej
członkowie i czuli siȩ jak we własnym domu.

Co obejmuje opcja z zakwaterowaniem?
-

Pobyt u gościnnej i troskliwej irlandzkiej rodziny goszczącej, starannie wybranej i regularnie
wizytowanej przez dyrektora szkoły
Trzy zdrowe posiłki dziennie:
o Śniadanie: płatki zbożowe, tost, owoce, herbata/kawa/sok
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o
o
o

-

-

Drugie śniadanie: owoc, kanapka, napój, chipsy/batonik
Obiadokolacja: makaron/ryż/ziemniaki z miȩsem i warzywami/sałatką oraz deser
Współpracują z nami również rodziny wegetariańskie. Specjalne potrzeby dietetyczne
ucznia (np. celiakia) mogą zostać uwzglȩdnione na życzenie (wiąże siȩ to niekiedy z
koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty).
Domy rodzin goszczących są położone w odległości 10-30 minut od szkoły, w bezpiecznej,
rezydencyjnej okolicy.
Dla zwiȩkszenia efektywności immersji jȩzykowej, w żadnym z domów goszczących nie może
przebywać wiȩcej niż jeden uczeń posługujący siȩ danym jȩzykiem ojczystym, chyba, że na
specjalne życzenie rodziców.
Młodsi uczniowie są zakwaterowywani bliżej szkoły.
Pranie odbywa siȩ raz w tygodniu.
Uczniowie otrzymują informacje na temat rodziny goszczącej (adres, numery telefonów, imiona,
wiek i zainteresowania członków rodziny) na 3 tygodnie przed przyjazdem.
Uczniowie korzystają codziennie ze środków transportu publicznego aby dostać się do szkoły i z
niej wrócić. Jest to bezpieczna i łatwa forma przemieszczania. Rodziny goszczące tłumaczą swoim
podopiecznym, w jaki sposób najłatwiej i najbezpieczniej poruszać się po okolicy.

Przyjazd i wyjazd
Odbiór z lotniska i transport na lotnisko w Dublinie są wliczone w pakiet obejmujący zakwaterowanie.
Nasza oferta - w przypadku uczniów indywidualnych - obejmuje:
o
o
o

o
o
o

o

powitanie ucznia w hali przylotów na lotnisku w Dublinie
przewóz ucznia prywatnym samochodem w miejsce zakwaterowania i zapoznanie z
rodziną goszczącą
wrȩczenie pakietu powitalnego, zawierającego identyfikator, bilet sieciowy na autobusy i
kolejkȩ podmiejską, mapy okolicy, numery kontaktowe szkoły i rodziny goszczącej oraz
brulion i długopis
odbiór ucznia z domu rodziny goszczącej w dzień wyjazdu i przewóz prywatnym
samochodem na lotnisko
odprowadzenie ucznia do stanowiska odprawy paszportowo-bagażowej oraz do sektoru
kontroli bezpieczneństwa
potwierdzenie podpisem faktu odprowadzenia ucznia do stanowiska odprawy bagażowej
(wedle wymogu niektórych linii lotniczych) w przypadku uczniów podróżujących jako
“unaccompanied minor” (pobierana jest w tym wypadku dodatkowa opłata)
uczniowie mogą przyjechać 1 lub 2 dni przed datą rozpoczȩcia kursu. Zakwaterowanie
organizowane jest w systemie tygodniowym, w związku z czym uczniowie wyjeżdżają
zazwyczaj w ten sam dzień tygodnia w jaki przyjechali (istnieje możliwość wykupienia
dodatkowych dni zakwaterowania za odpowiednią opłatą)
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Grupy (10 lub wiȩcej osób) są witane w hali przylotów na lotnisku w Dublinie i przewożone prywatnym
autokarem na miejsce spotkania, gdzie uczniowie zostają zapoznani ze swoimi rodzinami goszczącymi. W
dniu wyjazdu, rodziny goszczące przyprowadzają/przywożą swoich gości na miejsce spotkania, z którego
nastȩpnie grupa przewożona jest na lotnisko w Dublinie.

Programy zajȩć rekreacyjnych – wysoka jakość, przygoda,
niezapomniane wrażenia
Uczestnicy naszych letnich kursów jȩzyka angielskiego dla młodzieży mają do wyboru opcję z programem
zajȩć rekreacyjnych. Oferujemy program zajȩć standardowych oraz obejmujących zajȩcia z żeglarstwa.

Program zajęć standardowych










Dostȩpny od 4 lipca do 13 sierpnia 2016. Nasz zbalansowany program łączy zajęcia sportowe i
rekreacyjne z wycieczkami oraz zwiedzaniem. Obejmuje on co tydzień:
o 5 zajȩć popołudniowych;
o 3 zajȩcia wieczorne
o 1 całodniową wycieczkȩ.
W zakres powyższych wchodzą:
całodniowe wycieczki do słynnych atrakcji turystycznych Irlandii, takich jak Klify Moheru,
Kilkenny, Galway, zamek w Malahide, Connemara, Glendalough, zamek w Trim, czy Wexford;
zajęcia rekreacyjne, takie jak kręgle, paintball laserowy czy mini-golf;
wysokiej jakości zajęcia na swieżym powietrzu, m.in. wspinaczka, kajaki, strzelanie z łuku, zjazd na
linie, rowery;
sporty takie jak np. tradycyjny futbol gaelicki, piłka nożna, tag rugby, koszykówka, badminton i
inne gry zespołowe, Zumba;
popołudniowe zwiedzanie atrakcji turystycznych Dublina, takich jak np. stadion futbolu
gaelickiego Croke Park, muzeum Wikingów Dublinia, zamek, katedra Św. Patryka, Muzeum
Narodowe.
Grupom 15-osobowym lub wiȩkszym możemy zaproponować na życzenie specjalne lub
dodatkowe programy zajȩć.
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Przykładowy rozkład zajȩć standardowych
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

Niedziela

Popołudnie
Wieczór
Zajȩcia sportowe i plastyczne,
taniec, gotowanie
Kajaki
“Poszukiwanie skarbu”
Krȩgle, paintball laserowy lub
minigolf
Wizyta w muzeum lub centrum
Cotygodniowa dyskoteka
kultury
Wizyta w centrum Dublina
Wieczór karaoke
Całodniowa wycieczka do Parku Narodowego/ Kilkenny/ Galway/ na
tradycyjną farmę/Klify Moheru / do parku rozrywki (wspinaczka/
kajaki /żeglarstwo / zjazd na linie, etc.)
Czas wolny do spȩdzenia z rodziną goszczącą lub przyjaciółmi

Przykładowe zajȩcia standardowe
Rozrywka
- Krȩgle
- Paintball laserowy
- Minigolf
- Kino
- Aquapark
- Cotygodniowa
dyskoteka dla uczniów
- Karaoke
- Irlandzki taniec i
muzyka
- Lokalne festiwale letnie

Sporty, gry, zajęcia plastyczne, muzyka
- Piłka nożna
- Koszykówka
- Hokej
- Sporty gaelickie
- Pływanie
- Badminton
- Hula Hoop
- Zajȩcia plastycze
- Rzemiosło
- Gotowanie
- Taniec
- Przeciąganie liny
- Muzyka
- Dwa ognie
- Tag rugby
- Wspinaczka/kajaki/przygoda

Zwiedzanie
- Park Narodowy w
górach Wicklow
- Centrum Dublina
- Zamek w Dublinie
- Dublinia Viking
Exhibition
- Trinity College
- Zamek w Malahide
- Muzeum Narodowe
- Galeria Narodowa
- Glendalough
- Ogrody Powerscourt
- Phoenix Park
- Temple Bar
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Wycieczki całodniowe
- Wycieczki prywatnym autokarem do słynnych atrakcji turystycznych Irlandii, takich jak:
historyczna dolina Glendalough; Park Narodowy w Górach Wicklow; miasto, zamek i jaskinie
Kilkenny; zamek w Trim oraz Dolina Boyne (wpisana na Listȩ Światowego Dziedzictwa Unesco);
Klify Moheru, miasto Galway oraz region Connemara
- Centra przygody na świeżym powietrzu ze wspinaczką, orientacją w terenie, zjazdem na linie i
strzelaniem z łuku
- Tradycyjna, działająca farma z irlandzką muzyką, tańcem, sportami i innymi zajȩciami na świeżym
powietrzu
- Parki rozrywki z minigolfem, paintballem laserowym, strzelaniem z łuku
- Centra sportów wodnych z zajęciami na żaglówkach i kajakach
- Park wodny ze zjeżdżalniami, sztucznym strumieniem i basenami ze sztuczą falą do surfingu.

Program zajȩć z żeglarstwa (opcjonalnie)
Dostȩpny tylko przez 2 tygodnie, od 4 lipca do 16 lipca 2016
-

4 sesje treningowe tygodniowo (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek) od 14.00 do 17.00
Zajȩcia z profesjonalnymi instruktorami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje
Wszystkie poziomy zaawansowania
Kurs dla początkujacych odbywa siȩ na płytkich, bezpiecznych wodach Zatoki Dublińskiej
Trudniejsze warunki dla poziomów bardziej zaawansowanych
Typy łodzi używanych podczas zajȩć: Topper, Pico, RS Feva oraz Laser 2
Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze – wszyscy uczestnicy zajȩć zostają zapoznani z
zasadami bezpieczeństwa i wyposażeni w odpowiedni ekwipunek
Kombinezony neoprenowe (pianki) oraz kamizelki asekuracyjne są dostȩpne na miejscu
Uczniowie powinni mieć ze sobą stare obuwie sportowe, kostium kąpielowy/kąpielówki, rȩcznik,
nakrycie głowy chroniące od słońca, krem przeciwsłoneczny oraz coś do picia.
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Program ten obejmuje również:
- 3 zajȩcia wieczorne tygodniowo – dyskoteka oraz quiz/karaoke/tradycyjne tańce irlandzkie;
- 1 popołudniową wycieczkȩ w każdy piątek wraz z pozostałymi uczestnikami kursu (w ramach
standardowego programu zajȩć rekreacyjnych)
- 1 całodniową wycieczkȩ w każdą sobotȩ wraz z pozostałymi uczestnikami kursu (w ramach
standardowego programu zajȩć rekreacyjnych).
* Proszę mieć na uwadze, że przejście z programu zajęć z żeglarstwa na program standardowy po
przyjeździe nie jest możliwe. W razie wątpliwości, proponujemy zarezerwować zajęcia z żeglarstwa tylko
na jeden tydzień.

Program zajȩć rekreacyjnych dla grup prywatnych
DLTC może przygotować na życzenie indywidualne programy rekreacyjne dla grup 15-osobowych lub
wiȩkszych. Grupa może uczȩszczać na nasz kurs angielskiego, korzystać z zakwaterowania u naszych
rodzin goszczących, a także z transportu z lotniska i na lotnisko oraz uczestniczyć w indywidualnie
opracowanym programie zajȩć rekreacyjnych. Istnieje również możliwość połączenia indywidualnego
programu zajȩć z niektórymi z zajȩć proponowanych w naszym programie standardowym. Jeszcze inna
opcja to wycieczki na zachód Irlandii, obejmujące zwiedzanie Klifów Moheru, regionów Connemara i
Burren, wysp Aran, zamków w Blarney i Bunratty, połączone z zajȩciami z surfingu, kajakarstwa i in.
Prosimy o kontakt w celu przedstawienia Państwa oczekiwań i otrzymania propozycji cenowej.
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Cennik i terminy – uczniowie indywidualni
(Informację o cenach dla grup 10-osobowych i większych można uzyskać na życzenie)
 Letnie kursy języka angielskiego dla młodzieży odbywają się od poniedziałku 4 lipca do soboty 13
sierpnia 2016.
 Kurs żeglarski jest dostępny od 4 lipca do soboty 16 lipca (uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia z
żeglarstwa przez jeden lub dwa tygodnie, uzupełniając je w razie takiej potrzeby dodatkowymi
tygodniami zajęć standardowych).

PORÓWNUJĄC CENY KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ RÓŻNE SZKOŁY PROSZĘ MIEĆ
NA UWADZE, ŻE W NASZE CENY SĄ JUŻ WLICZONE:





ciekawy, wysokiej jakości program zajęć rekreacyjnych (dot. opcji SJA i SJB), m.in kajaki,
wspinaczka, paintball laserowy, wycieczki na Klify Moheru, do Kilkenny itp.
wpisowe oraz wszelkie opłaty rejestracyjne
transport prywatnym środkiem lokomocji z lotniska i na lotnisko w Dublinie (dot. opcji SJA)
sieciowy bilet komunikacji miejskiej na okres trwania kursu (dot. opcji SJA i SJB)

PROGRAM

KOD

2 tygodnie

3 tygodnie

4
tygodnie

5+
tygodni

SJA

€1299

€1865

€2395

Prosimy
o kontakt

+ opcja żeglarska - opłata dodatkowa
(za tydzień)

SJA+S

+€90 za
tydzień

Kurs + standardowe zajęcia
rekreacyjne (bez zakwaterowania)

SJB

€740

€1070

€1395

Prosimy
o kontakt

+ opcja żeglarska - opłata dodatkowa
(za tydzień)

SJB+S

+€90 za
tydzień

SJC

€405

€585

€740

Prosimy
o kontakt

Kurs + standardowe zajęcia
rekreacyjne + zakwaterowanie

Wyłącznie kurs języka
angielskiego
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Zestawienie naszych cen – co jest wliczone?
WLICZONE W CENĘ:

SJA/SJA+

SJB/SJB+

SJC

Lekcje angielskiego (15 godzin tygodniowo)







Zakwaterowanie u rodziny ( z pełnym wyżywieniem)



Odbiór z lotniska i transport na lotnisko



Zajęcia rekreacyjne (5 popołudni i 3 wieczory tygodniowo)





Całodniowa wycieczka w sobotę





Bilet sieciowy na autobus i kolejkę podmiejską





Pakiet powitalny







Raport z uczestnictwa w kursie i certyfikat







Materiały dydaktyczne







Telefon alarmowy (24 godziny na dobę)







Bez konieczności uiszczania wpisowego!!







Uwagi dodatkowe:



Minimalny okres pobytu to 2 tygodnie
Uczniowie korzystający z opcji z zakwaterowaniem przyjeżdżają zazwyczaj w
sobotę lub niedzielę poprzedzającą dzień rozpoczęcia kursu i powinni wyjechać w
ten sam dzień tygodnia w jaki przyjechali. W przypadku braku takiej możliwości
pobierana

jest

opłata

w

wysokości

35

euro

za

każdą

dodatkową

noc

zakwaterowania.
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Oferty specjalne dla osób prywatnych/niewielkich grup:
OFERTY SPECJALNE NA ROK 2016 ZNAJDĄ PAŃSTWO WKRÓTCE NA TEJ STRONIE
lub na:
dltc.school i www.dltc.ie

Jak zarezerwować kurs:
Zapisy indywidualne
-

Proszȩ wysłać email na adres: info@dltc.ie , a otrzymają Państwo formularz zgłoszeniowy drogą
emailową.
Wypełniony formularz należy przesłać na adres: info@dltc.ie.
W ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie jego przyjȩcia oraz
fakturȩ z numerem naszego konta.
Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata na konto szkoły depozytu w wysokości 25%
całej kwoty w okresie do 10 dni roboczych od wysłania zgłoszenia.
Pozostałe 75% należy wpłacić najpóźniej na 3 tygodnie przed datą rozpoczȩcia kursu.
Na 3 tygodnie przed rozpoczȩciem kursu otrzymają Państwo również szczegółowe informacje na
temat przyjazdu do Irlandii, takie jak: dane rodziny goszczącej oraz informacje odnośnie przylotu
na lotnisko w Dublinie i transportu z lotniska, łącznie ze szczegółowym rozkładem zajȩć
pozalekcyjnych.

Grupy (10-osobowe lub wiȩksze)
W DLTC z radością witamy zarówno grupy ze szkół państwowych, prywatnych, czy biur podróży, jak
również te utworzone przez prywatnych organizatorów. W celu otrzymania możliwie najlepszej oferty
cenowej, uzależnionej od Państwa potrzeb, prosimy o przesłanie Państwa danych (imiȩ i nazwisko, typ
placówki, adres, numer telefonu) z zaznaczeniem preferencji (daty kursu, wielkość grupy, specjalne
życzenia, etc.) na nasz adres emailowy: info@dltc.ie.
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Szkoła Jȩzyka Angielskiego DLTC
DLTC jest szkołą jȩzyka angielskiego w Dublinie, oferującą kursy jȩzyka angielskiego od 2002 roku. Naszą
specjalnością są kursy dla młodzieży indywidualnej i grup, łączące naukȩ jȩzyka z programami zajȩć
kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.
DLTC cechuje bardzo praktyczne podejście do nauki. Uważamy, że nie można mówić o znajomości jȩzyka,
dopóki nie jest siȩ w stanie posługiwać nim sprawnie w mowie. Dlatego właśnie, główny nacisk na
wszystkich naszych kursach kładziony jest na praktykȩ mówienia. Wielu przybywających do nas uczniów
potrafi rozwiązywać ćwiczenia gramatyczne, ale nie jest w stanie opowiedzieć o sobie, swoich
zainteresowaniach czy poglądach. Dlatego właśnie poświȩcamy możliwie jak najwiȩcej czasu lekcyjnego
na angażowanie uczniów w rozmowy na tematy, które w jakiś sposób ich dotyczą i interesują.
Wychodzimy z założenia, że jeśli poruszane zagadnienia nie są w stanie zainteresować ucznia, nie
sprowokują go one do zabrania głosu. Jeśli natomiast nie bȩdzie miał motywacji do zabrania głosu, nie
nauczy siȩ nigdy mówić w jȩzyku angielskim.
Każdego lata DLTC organizuje wakacyjne kursy jȩzykowo-rekreacyjne dla młodzieży. Te niezwykle
popularne kursy znajdują siȩ w naszej ofercie od 2003 roku. Zapisy przyjmowane są zarówno od osób
prywatnych – podróżujących w pojedynkȩ lub z przyjaciółmi – jak też od wiȩkszych grup młodzieży ze
szkół jȩzykowych, gimnazjów oraz rozmaitych organizacji młodzieżowych w różnych krajach. W lipcu i
sierpniu organizujemy też kursy języka angielskiego z programem zajęć rekreacyjnych dla dorosłych (od
18 roku życia) w odrębnym centrum, zlokalizowanym również w Dun Laoghaire (części Dublina).
Wiosną i jesienią DLTC przyjmuje zapisy od grup ze szkół średnich z Europy i reszty świata, pragnących
spȩdzić jakiś czas w Irlandii na nauce jȩzyka angielskiego. Oferujemy kursy jȩzykowe dostosowane do
potrzeb grupy, zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem u irlandzkich rodzin goszczących, przewóz z
lotniska i na lotnisko w Dublinie oraz program zajȩć rekreacyjnych opracowany zgodnie z oczekiwaniami
danej grupy i z uwzglȩdnieniem dostȩpnych środków finansowych.

Inne kursy dostępne w 2016
Prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji odnośnie innych oferowanych przez nas kursów:
 Letnie kursy angielskiego z programem zajęć rekreacyjnych dla młodzieży na zachodzie Irlandii: 13
lipca - 8 sierpnia
 Letnie kursy języka angielskiego z programem zajęć rekreacyjnych dla dorosłych (od 18 roku życia) w
Dun Laoghaire (Dublin): 4 lipca – 26 sierpnia
 Prywatne kursy języka angielskiego z programem zajęć rekreacyjnych dla grup szkolnych w Dun
Laoghaire (Dublin): dostępne na życzenie w okresie od marca do czerwca i od września do listopada.

Kontakt
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, chcieliby nas odwiedzić lub zarezerwować kurs, prosimy o
kontakt telefoniczny lub emailowy:

Email: info@dltc.ie * Web: www.dltc.ie * Skype: dltc.ie
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