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Angličtina

• pro děti a mládež
od 12 (14) do 17 let

Anglie

Brighton - Falmer, letní rezidenční kurz, univerzitní kampus, bohatý program,
letní kurz a kurz s akademickým obsahem, 2 týdny pobytu od 53 680 Kč!

Brighton - Falmer

Škola: LAL Brighton - University of Sussex

https://bit.ly/3a6mglL

Brighton

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 9.10 - 10.40; 11.00 - 12.30
a 14.10 - 16.00 hod.
Začátky: Vždy v pondělí, příjezd v neděli.
2týdenní kurz: 3.7., 10.7., 17.7.2022.
3týdenní kurz: 3.7., 10.7.2022.
4týdenní kurz: 3.7.2022.
Kurzy končí: 31.7.2022.

POPIS ŠKOLY:
Budova školy LAL Brighton, studenti před Royal Pavilion a při výuce, molo v Brightonu

PŘEHLED KURZŮ:
Classic Summer School
Leadership Summer School

Počet lekcí
týdně

Délka
1 lekce

Délka kurzu
v týdnech

Počet studentů ve
třídě

Jaz. úroveň
viz str. 4

20

45 minut

2 - 4 týdny

16 nejvíce

2-8

20+16

45 minut

2 - 4 týdny

16 nejvíce

5-8

POPIS KURZŮ:
Pro studenty ve věku 12 - 17 let, kteří chtějí studovat v rezidenční škole v univerzitním kampusu v krásném prostředí a užít si bohatého programu pro volný čas.
Classic Summer School má 20 lekcí obecné angličtiny týdně, ve třídě nejvíc 16 studentů ve věku
12 - 17 let. Kurz obsahuje bohatý volnočasový program a 2 výlety týdně.
Leadership Summer
School

má 20 lekcí obecné angličtiny a 16 lekcí zaměřených na Business, Management, Social Media Marketing, Project Presentations aj. týdně, ve třídě
nejvíc 16 studentů ve věku 14 - 17 let.

CENÍK KURZŮ 2022:
Kurz/týdny

2

3

4

Classic Summer School

53 680

79 650

104 910

Leadership Summer School

59 580

88 990

117 870

Cena v Kč zahrnuje výuku, registraci, učební materiály, uvedené ubytování, stravování, dopravu z letiště Heathrow do ubytování a zpět
pouze v neděli v uvedené časy, uvedený program, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku CK.

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2022:
Školní kolej, jednolůžkové pokoje v apartmánu pro 5 - 7 osob, vlastní koupelna, plná penze, na exkurze obědy
v balíčku. Příjezd v neděli, odjezd v neděli. Vlastní ručníky s sebou, ložní prádlo poskytuje škola. Depozit 80
GBP - záloha na případné škody. Noc navíc nelze.
Stravování je formou bufetu v univerzitní menze, vždy je na výběr maso nebo ryba a vegetariánské jídlo. Dieta je
bez příplatku. K dispozici je salátový bar, voda a dezerty. WiFi zdarma a praní 1x týdně zdarma.

DOPRAVA:
Rádi Vám zajistíme letenku Praha - Londýn (Heathrow, Gatwick) - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz školním autobusem z Heathrow do Brightonu a odvoz zpět je zdarma (přílet od 10.00 do
18.00 hod. a odlet od 10.00 do 19.00 hod., vždy v neděli). Odvoz v jiné časy stojí 6 350 Kč.
Odvoz školním autobusem z Gatwicku do Brightonu a odvoz zpět stojí 2 140 Kč (přílet a odlet od
9.00 do 19.00 hod. vždy v neděli). Odvoz v jiné časy stojí 4 540 Kč.

PŘÍPLATKY:
1.	Odvoz z Heathrow a zpět v uvedené časy je ZDARMA. Odvoz z Gatwicku a zpět stojí 2 140 Kč.
2.	Škola účtuje poplatek za vyzvednutí a předání dětí cestujících s asistencí letušky (pouze Heathrow)
ve výši 1 830 Kč za obě cesty.

---

LAL Brighton je uznaná Britskou radou a je členem English UK. Škola LAL má dlouholeté zkušenosti s kurzy angličtiny pro mládež a kvalitní učitele. Letní kurzy pro mládež v Brightonu probíhají v
kampusu University of Sussex ve Falmeru, sedm kilometrů od centra Brightonu.
The University of Sussex má moderní kampus
blízko národního parku South Downs.
Studenti bydlí na koleji ve studentských bytech v
jednolůžkových pokojích s vlastní koupelnou, přičemž každý byt má 5 - 7 pokojů. Každý pokoj je
uzamykatelný. Dívky a chlapci jsou na oddělených
patrech. Na patrech bydlí zaměstnanci školy LAL,
kteří jsou studentům k dispozici.
Večerka je ve 22.30 hod. a budíček v 7.00 hod. Studenti mají k dispozici internet zdarma v učebnách
a volnočasových prostorách. Stravování je v menze
formou bufetu, v nabídce je vždy vegetariánské jídlo.
Brighton je živé, oblíbené letovisko jižně od Londýna. Má cca 250 000 obyvatel.

VÝLETY A AKTIVITY:
Kurz Classic Summer School zahrnuje každodenní večerní a odpolední aktivity, tří výlety týdně - jeden celodenní a dva půldenní, např. Canterbury,
Portsmouth, útesy Seven Sisters necelých 30 km od
Brightonu nebo Londýn.
Kurz Leadership Summer School zahrnuje každodenní večerní a odpolední aktivity, tři výlety týdně - jeden celodenní a dva půldenní.
Mezi aktivity odpolední a večerní patří diskotéky,
mini olympiády, týmové úkoly, kvízy, výtvarné workshopy, talentová show, karaoke večery.
Vaše dítě se v Brightonu určitě nudit nebude!

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2019):
1. Němčina....................................................
2. Arabština ...................................................
3. Čínština......................................................
4. Ruština........................................................
Čeští studenti ...............................................

22%
19%
15%
6%
2%

