EUROPEJSKIE CENTRUM MŁODZIEŻY – PROJEKT EDUKACYJNO - JĘZYKOWY

Wizyty edukacyjne
Gry językowe
Integracja

CENA OD 1989 PLN +
PORTO

80 €

100 €

BARCELONA
BARCELONA
GUIMARAES
BRAGA

LIZBONA

BARCELONA

S
„ODKRYJ
Z NAMI PORTUGALIĘ”

Celem projektu edukacyjno-językowego jest poznanie kultury i obyczajów mieszkańców Portugalii. Uczestnicy
projektu za pomocą różnego rodzaju zadań językowych będą mieli okazję do podnoszenia kompetencji
komunikacyjnych w środowisku międzynarodowym. Zakwaterowanie w Porto, malowniczym mieście, o
wyjątkowej atmosferze. Każda dzielnica jest inna, a każde miejsce posiada niepowtarzalną historię i architekturę. Braga to
centrum duchowe i kościelna stolica kraju, gdzie odbywają się najbarwniejsze uroczystości religijne. Guimaraes, położone
wśród łagodnych wzgórz jest kolebką narodu i pierwszą stolicą Portugalii, która urzeka swym starożytnym Starym Miastem.
Opcjonalny wyjazd do Lizbony, stolicy kraju, oddychającej południowym klimatem znad Oceanu Atlantyckiego.
PROGRAM:
DZIEŃ 1 Zbiórka na lotnisku. Wylot do Portugalii. Przejazd do ośrodka wynajętym autokarem. Zakwaterowanie w ośrodku,
odpoczynek po podróży. Spotkanie organizacyjne - omówienie programu, wprowadzenie do zadań językowych. Obiadokolacja.
DZIEŃ 2 Śniadanie, przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Porto z zadaniami terenowymi, mieście niezwykłym i pełnym
kontrastów, malowniczo położonym na wzgórzu nad rzeką Duero. Poznawanie architektury portugalskiej: Palacio da Bolsa
(dawna giełda) wizyta edukacyjna, kościół św. Franciszka, Katedra Se (wizyta edukacyjna), dworzec São Bento,
Kościół Karmelitów. Wizyta w jednej z najpiękniejszych zabytkowych księgarni świata – Lello, ważnej dla literatury, jako tzw.
Księgarnia Harrego Pottera. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych.
DZIEŃ 3 Śniadanie, przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Porto. Most Luisa I (konstrukcja Eiffel’a). Spacer po
zabytkowej dzielnicy Riberia wpisanej na listę UNESCO. Możliwość hospitacji lokalnej szkoły, realizacja zadań językowych i
programu edukacyjnego. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych.
DZIEŃ 4 Śniadanie, przygotowanie lunch pakietów. Projekt w Bradze, głównym ośrodku religijnym i dawnym ośrodku
handlowym, nazywanym portugalskim Rzymem. Projekt w wielokrotnie przebudowywanej i bogatej stylowo katedry. Spacer
po zabytkowym centrum, poznawanie architektonicznych perełek miasta, barokowe rezydencje, ratusz, pałac arcybiskupów –
zadania językowe. Przejazd do najwspanialszego sanktuarium Portugalii – Bom Jesus Do Monte, świątynia położona na
zboczu wzgórza, do której prowadzą wspaniałe barokowe schody i Święta Droga. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań
językowych.
DZIEŃ 5 Śniadanie, przygotowanie lunch pakietów. Warsztaty językowe i realizacja programu edukacyjnego. Możliwość
realizacji fakultetu w Guimaraes i okolicznych miejscowościach. Podróż w czasie do pierwszej stolicy Portugalii. Guimaraes
uchodzi za kolebkę narodu portugalskiego. Zadania językowe podczas spaceru wąskimi uliczkami średniowiecznego Starego
Miasta, wizyta w zamku i starym klasztorze. Opcjonalnie wejście do Sanktuarium Penha. Przejazd do pamiętającego epokę
żelaza Citania de Briteiros, jednego z najbardziej imponujących stanowisk archeologicznych w Portugalii. Projekt w
malowniczym miasteczku Amarante. Zadania edukacyjne i językowe. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych.
* Przy wyborze fakultetu w Lizbonie, projekt w Guimaraes połączony zostanie z projektem w Bradze (jeden dzień).
DZIEŃ 6 Śniadanie. Rozdanie lunch pakietów. Wykwaterowanie, przejazd na lotnisko wynajętym autokarem, wylot do Polski.
Przylot do Polski.
ECM zastrzega sobie prawo do swobodnej zamiany poszczególnych punktów programu edukacyjno-językowego.

CENA PROJEKTU: MARZEC 2020 – już od 1989 PLN + 80 EURO
KWIECIEŃ – CZERWIEC 2020 / WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2020 – 2299 PLN + 80 EURO

EUROPEJSKIE CENTRUM MŁODZIEŻY – PROJEKT EDUKACYJNO - JĘZYKOWY
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:











DODATKOWO PŁATNE:

przelot i lokalny transport;
kierownik projektu z ramienia ECM;
opieka nauczyciela z ramienia szkoły;
zakwaterowanie w ośrodku;
wyżywienie – 2 posiłki dziennie (według programu);
zajęcia językowe – realizacja konkretnych projektów;
zeszyty ćwiczeń i zadania językowe przygotowane
indywidualnie dla każdej szkoły;
bogaty program zajęć obejmujący cały dzień;
ubezpieczenie NNW i KL;
bagaż podręczny.






koszt pakietów dodatkowych, wejść i hospitacji szkoły,
depozyt 80 zł/os. (depozyt jest zwracany w przypadku
niestwierdzenia uszkodzeń w hotelu i w autokarze),
możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji od
209 zł/os;
możliwość wykupienia bagażu rejestrowanego.

NIEZBĘDNE RZECZY:



paszport lub dowód osobisty,
karta EKUZ wydawana przez NFZ.

OBOWIĄZKOWO PŁATNY PAKIET:

Księgarnia Lello, Katedra Se w Porto, Palacio da Bolsa i Kościół św. Franciszka w Porto, katedra w Bradze
– 80 EUR/os.
PAKIETY OPCJONALNE DLA CHĘTNYCH:

Projekt w Lizbonie – 30 EUR/os.
PAKIET "SZKOŁA" – przygotowanie i realizacja hospitacji szkoły, zadania językowe w miejscowości,
w której mieści się szkoła lub innym atrakcyjnym miejscu znajdującym się w jej pobliżu – 20 EUR/os.

Deklaracja udziału w samolotowym projekcie edukacyjnym do Portugalii
Marzec 2019 -> oferta w cenie już od 1989 PLN
Kwiecień – czerwiec, wrzesień - październik 2020 -> oferta w cenie od 2299 PLN

Ja, …………………………………… (imię/nazwisko rodzica) deklaruję chęć udziału swojego dziecka
…………………………………. (imię/nazwisko dziecka), klasa …….. w projekcie edukacyjno-językowym,
organizowanym przez Europejskie Centrum Młodzieży.

Dane kontaktowe rodzica/opiekuna prawnego:
Mail………………………………

Telefon……………………………………

Wyrażam zgodę na nieodwołane i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć
z wizerunkiem mojego dziecka, uczestniczącego w realizacji zagranicznego projektu edukacyjno-językowego bez
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych
zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji projektu.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka przez Europejskie Centrum Młodzieży w związku z organizacją
i realizacją zagranicznego projektu edukacyjno-językowego.

………………………………………………..
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

