EUROPEJSKIE CENTRUM MŁODZIEŻY – PROJEKT EDUKACYJNO - JĘZYKOWY

Wizyty edukacyjne
Gry językowe
Integracja

CENA OD 1449 PLN +
METEORY

90 €

40 €

BARCELONA
SALONIKIBARCELONA
SKIATHOS

ATENY + TERMOPILE

„GRECJA OLIMPIJSKA”
Celem projektu edukacyjno-językowego jest poznanie kultury i obyczajów mieszkańców Grecji. Uczestnicy
projektu za pomocą różnego rodzaju gier i zadań językowych będą podnosić kompetencje w komunikacji
międzynarodowej. Zakwaterowanie na Riwierze Olimpijskiej, w malowniczym mieście Paralia, o wyjątkowej
atmosferze małomiasteczkowego kurortu wypoczynkowego. W programie przeróżne atrakcje, każda inna, od Paralii,
przez tajemnicze Meteory, Macedonii, Aten, a na deser opcja rejsu kulturowego na wyspę Skiathos.
PROGRAM:
DZIEŃ 1 Spotkanie grupy pod szkołą. Wyjazd komfortowym autokarem w kierunku Grecji.
DZIEŃ 2 Zakwaterowanie w ośrodku, obiadokolacja, odpoczynek po podróży.
Spotkanie organizacyjne - omówienie programu, wprowadzenie do zadań językowych.
DZIEŃ 3 Śniadanie, Projekt w Meteorach z wizytą edukacyjną, wejście do jednego z wybranych klasztorów na wzgórzach,
poznanie sztuki pisania ikon, Sanktuarium Św. Paraskewy, Powrót do ośrodka. Obiadokolacja. Zajęcia integracyjne.
Podsumowanie dnia.
DZIEŃ 4 Śniadanie, Projekt w Salonikach. Spacer po zabytkowej dzielnicy miasta, Biała Wieża (wejście do muzeum i na
taras widokowy), Kościół Św. Dymitra (wraz z kryptami),Rzymska Agora (z zewn.), Bazar, Plac Arystotelesa. Realizacja zadań
językowych. Powrót do ośrodka. Popołudniowy projekt na miejscu. Obiadokolacja. Podsumowanie dnia.
DZIEŃ 5 Przygotowanie lunch pakietów. Wyjazd do portu i rejs na wyspę Skiathos. Spacer po starej części miasteczka,
rejs na Koukounaries. Powrót do ośrodka. Obiadokolacja. Podsumowanie dnia.
DZIEŃ 6 Śniadanie, projekt na miejscu. Obiadokolacja. Podsumowanie zadań językowych.
DZIEŃ 7 Przygotowanie lunch pakietów, PROJEKT FAKULTATYWNY do ATEN. Warsztaty historyczne, realizacja programu
edukacyjnego w centrum miasta. Akropol, Forum Rzymskie, dzielnica Plaka, Monastiraki Market, Syntagma i zmiana warty
żołnierzy greckich. Powrót do ośrodka. Obiadokolacja. Podsumowanie dnia.
DZIEŃ 8 Śniadanie. Rozdanie lunch pakietów. Wykwaterowanie, wyjazd do Polski.
DZIEŃ 9 Powrót pod szkołę w Polsce.
ECM zastrzega sobie prawo do swobodnej zamiany poszczególnych punktów programu edukacyjno-językowego.

CENA PROJEKTU: LISTOPAD 2019- MARZEC – KWIECIEŃ I PAŹDZIERNIK 2020 – już 1449 PLN + 90 EURO
MAJ – CZERWIEC I WRZESIEŃ - 2020 – 1599 PLN + 90 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:

Meteory i wizyta w klasztorze, Saloniki z wizytą w Białej Wieży, Projekt na Skiathos – 90 EUR/os.
PAKIETY OPCJONALNE DLA CHĘTNYCH:

Projekt w Atenach – 40 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 – 15 EUR/os.

Deklaracja udziału w projekcie edukacyjnym do GRECJI
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

