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Językowy obóz
w Niemczech ...
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48 godzin zajęć językowych
28 styczeń – 12 luty
11 luty – 26 luty
atrakcyjne zajęcia popołudniowe

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Językowy obóz w Niemczech
Ekologiczny Ośrodek Spohns Haus (www.spohnshaus.de), położony w Kraju Saary,
tuż na granicy niemiecko – francuskiej, już od pięciu lat organizuje polsko – niemieckie letnie obozy językowe, cieszące się stale rosnącym zainteresowaniem.
Do tej pory w naszych obozach wzięło udział już ponad 1000 uczestników z Polski, wielu
z nich gościło u nas parokrotnie.
Ze względu na duże zainteresowanie naszą ofertą, postanowiliśmy zorganizować obozy
językowe także podczas polskich ferii zimowych. Jeden z turnusów skierowany jest do
młodzieży z Podkarpacia i Śląska, drugi z Małopolski i Wielkopolski.
Poza przedpołudniowymi zajęciami językowymi, oferujemy interesujące zajęcia
popołudniowe, podczas których obywać będą się również spotkania z młodzieżą
niemiecką.
Program dopełnią wycieczki do Schengen, Luksemburga i Saarbrücken oraz weekendowe
wyjazdy na narty do Szwarcwaldu.
Dojazd na miejsce, tak jak w przypadku obozów letnich, odbędzie się autokarem, trasą
z Przemyśla, przez Rzeszów, Kraków, Wrocław i Zgorzelec, które będą jednocześnie
miejscami zbiórek.
Za dwa tygodnie będziemy mogli udostępnić Państwu także tymczasowy program pobytu.
Cena za przejazd, pobyt w Ośrodku z pełnym wyżywieniem, udział w kursie językowym,
zajęciach popołudniowych oraz wycieczki turystyczne do Luksemburga i Saarbrücken
(oprócz wyjazdów na narty) wyniesie 2550 zł.
Istnieje możliwość otrzymania częściowego zwrotu kosztów przez zakłady pracy.
Obozy zimowe w Spohns Haus odbędą się pod warunkiem, że uda nam się, na każdy
z turnusów, zebrać przynajmniej 30 – osobowe grupy. Liczymy, że nasza oferta cieszyć
się będzie dużym zainteresowaniem.
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Zgłoszenia udziału przyjmowane będą:
dla uczestników z Podkarpacia i Śląska:
w Rzeszowie, przez Panią Magdalenę Drozdowską
telefon: 515038727
adres mailowy: konsul@asklepios.pl
dla uczestników z Małopolski i Wielkopolski:
w Krakowie, przez Panią Dorotę Niedenthal,
telefon: 509323286
adres mailowy: Dorota.Niedenthal@op.pl

www.spohnshaus.de

