2014
PRÁZDNINOVÉ KURZY
PRO TEENAGERY
Basil Paterson College,
Edinburgh, Skotsko

Věnujte svým dětem nezapomenutelné prázdniny!
Kurz anglického jazyka pro studenty ve věku 16+.

Společnost English Training s.r.o. Vám nabízí letní kurz anglického jazyka přímo v centru hrdého
Skotska, v jednom z nejkrásnějších měst celé Evropy, Edinburghu.
Tento letní kurz se pomalu stává velice úspěšnou tradicí s vynikajícím ohlasem našich klientů a
především jejich dětí. Basil Paterson College si získala skvělou reputaci a my ji s radostí dále
zastupujeme. A právě spojení English Training s.r.o. a Basil Paterson College Vám přináší záruku
vysoké kvality jazykové výuky a Vašim dětem nezapomenutelné prázdniny plné nových zážitků a
kamarádů z celého světa.
Společnost English Training s.r.o. Vám nabízí:


zprostředkujeme pobyt Vašemu dítěti na programu Basil Paterson College ve Vámi zvoleném
kurzu



zajistíme veškerou komunikaci se školou potřebnou k přihlášení Vašeho dítěte



rádi Vám zodpovíme veškeré Vaše dotazy ohledně kurzů



nabízíme možnost účasti Vašich dětí na lekcích angličtiny před odjezdem do Anglie



základní informace o Basil Paterson College, termínech a cenách jsou uvedeny na 2. straně
této nabídky, více na oficiálních stránkách školy: http://www.basilpaterson.co.uk/.

Tak neváhejte a kontaktujte nás telefonicky na čísle 724 515 565 nebo prostřednictvím
e-mailu na hopkins@englishtraining.cz.
Dana Hopkins
Jednatel společnosti English Training s.r.o.

Basil Paterson College působí v samotném srdci historického New Townu v Edinburghu. Jedná se I
jednu z nejstarších jazykových škol ve Velké Británii. Basil Paterson College má dlouhou akademickou
tradici a nabízí jedinečné prostředí, kde mezinárodní studenti mají možnost studovat společně s
rodilými mluvčími, kteří se připravují na zkoušky potřebné k dalšímu studiu. Tento kurz je určen pro
studenty, kteří mají zájem podstoupit mezinárodní jazykové zkoušeky IELTS, FCE, nebo CAE. Škola
dbá na to, aby počet studentů jedné národnosti v jedné třídě neovlivnil negativně efektivitu výuky, a
reguluje proto jejich počet ve stejné skupině.
Studenti jsou ubytováni v samostatných pokojích na nedaleké univerzitě, v apartmánech v blízkosti
školy, nebo u vynikajících hostitelských rodin. Výběru těchto rodin věnuje ředitel školy mnoho času a
péče. V hostitelských rodinách je zajištěna polopenze, studenti ubytovaní v apartmánech si připravují
jídlo sami a studenti ubytovaní na univerzitním kampusu mají zajištěnou snídani či polopenzi. Studenti
budou pravděpodobně ubytováni v pokoji se studentem jiné národnosti. Cesta do školy typicky trvá
15-20 minut autobusem.
Týdenní program se skládá z 25 vyučovacích hodin ve třídách s nízkým počtem studentů (max. 10).
Odpoledne a večery jsou vyplněny kulturními programy, sporty a exkurzemi. Mezi každodenní večerní
aktivity pro studenty patří např. skotské lidové tance, exkurze Edinburghského zámku, exkurze
tajemného starého Edinburghu, nebo degustace skotské whisky (pouze pro osoby starší 18ti let).
Termíny a ceny pro rok 2014:
IELTS (začátek kurzu
každé pondělí, min.
pobyt 2 týdny)
2-3 týdny (cena za týden)

Cena bez
ubytování

4-7 týdnů (cena za týden)

£333

8-11 týdnů (cena za týden)

£308

FCE/CAE kurz (4 týdny)
30. 06. – 25. 07. 2014

Cena bez
ubytování
£1332

28. 07. – 22. 08. 2014

£1332

£358

Ubytování v hostitelské rodině

Samostatný pokoj se společnou
koupelnou + polopenze
Samostatný pokoj s vlastní koupelnou
+ polopenze
Ubytování
na
univerzitním
kampusu
Samostatný pokoj + snídaně
Samostatný pokoj + polopenze

Cena za
týden

£182
£282
Cena za
týden

£325
£398

Ceny za školné a ubytování zahrnují 25 výukových hodin týdně, stravu a mimoškolní program.
Ceny nezahrnují administrativní poplatek ve výši 2 000 Kč. Cena kurzu je splatná nejpozději 6 týdnů
před zahájením kurzu.
Náš registrační poplatek 2000,- Kč za dítě zahrnuje:
-

komunikace se školou
registrace
komunikace s hostitelskou rodinou (výběr specializované rodiny)
zprostředkování letenek
přípravná 90minutová lekce s lektorem
předodletový meeting: všechny kontakty, telefon, mapy, základní fráze, co dělat když..., otázky a
odpovědi...
komunikace během pobytu
řešení náhlých situací

Poznámka: Basil Paterson College vám může zajistit odvoz z a na letiště, jedna cesta stojí £55.

