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Salamanka - Hiszpański Ogólny [RXS-G]

Lokalizacja
Salamanka to jedno z najprzyjemniejszych miast w Hiszpanii i zarazem uczta dla miłośników architektury i
sztuki. W samym centrum mieści się jedna z najwspanialszych gotyckich katedr w Hiszpanii. Oczywiście
Salamanka ma do zaoferowania znacznie więcej niż same zabytki i muzea, wolny czas można spędzić w
tradycyjnej restauracji, przytulnej kawiarence, w teatrze, na koncercie lub też na dyskotece. Wokół miasta są
też doskonale przygotowane tereny do aktywnego wypoczynku.
Szkoła położona jest w odległości kilku minut spacerem od Plaza Mayor. Siedzibą szkoły jest dawny klasztor
z pięknym, wewnętrznym patio, będącym ulubionym miejscem spotkań studentów podczas przerw i po
zajęciach. Budynek został umiejętnie przystosowany do prowadzenia zajęć - tak, aby zachowując swój
unikalny charakter i klimat, zapewniał komfort i świetne warunki do nauki.
Program szkolenia
Tematyka kursu skupia się na doskonaleniu umiejętności efektywnej komunikacji w języku hiszpańskim. W
tym celu podczas zajęć równomiernie rozwijane są wszystkie kluczowe funkcje języka: mówienie,
rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie. Podczas kursu szczególny nacisk położony jest na doskonalenie
płynności wypowiedzi i rozumienia języka mówionego. Stałym elementem kursu są takie aktywności jak
praca w grupach, dyskusje czy odgrywanie ról. Dają one każdemu kursantowi wiele okazji do wypowiedzi w
języku hiszpańskim. Zajęcia prowadzone są w niewielkich, międzynarodowych grupach, co sprawia, że
każdy z uczestników kursu ma bardzo wiele możliwości, aby w praktyce używać języka, którego się uczy.
Uzupełnieniem nauki jest udostępniony przez szkołę program pozalekcyjny, który umożliwia dalsze
doskonalenie wiedzy zdobytej na zajęciach oraz poznawanie Hiszpanii, lokalnych tradycji i interesujących
miejsc.
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Zajęcia są dostępne na wszystkich poziomach zaawansowania - o przydziale do grupy decyduje test oraz
rozmowa z lektorem.
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 20 lub 25 lub 30×55 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia:
dowolny poniedziałek.
Dostępne opcje
Poniżej przedstawiamy orientacyjne koszty pakietów kurs+zakwaterowanie, przeliczone na walutę rozliczeń
grantu tj. EUR. Propozycje te uwzględniają dozwolone przesunięcia środków między poszczególnymi
kategoriami wydatków, tak aby całość kosztów była pokryta z grantu. W kolumnie kieszonkowe podana jest
szacunkowa kwota, jaka pozostanie na dodatkowe wyżywienie, dojazdy komunikacją miejską itp w
zależności od wybranej opcji zakwaterowania. Wydatki z kieszonkowego nie wymagają dokumentowania
rachunkami.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (20×55 min./tydz.)+akademik, pokój 1-osobowy, śniadanie

978 EUR

898 EUR

kurs (20×55 min./tydz.)+akademik, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1038 EUR

838 EUR

kurs (20×55 min./tydz.)+akademik, pokój 2-osobowy, śniadanie

878 EUR

998 EUR

kurs (20×55 min./tydz.)+akademik, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

938 EUR

938 EUR

kurs (20×55 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

908 EUR

968 EUR

kurs (20×55 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

728 EUR

1148 EUR

kurs (20×55 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

898 EUR

978 EUR

kurs (20×55 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

838 EUR

1038 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×55 min./tydz.) w cenie 468 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1408 EUR.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (25×55 min./tydz.)+akademik, pokój 1-osobowy, śniadanie

1030 EUR

846 EUR

kurs (25×55 min./tydz.)+akademik, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1090 EUR

786 EUR

kurs (25×55 min./tydz.)+akademik, pokój 2-osobowy, śniadanie

930 EUR

946 EUR

kurs (25×55 min./tydz.)+akademik, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

990 EUR

886 EUR

kurs (25×55 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

960 EUR

916 EUR

kurs (25×55 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

780 EUR

1096 EUR

kurs (25×55 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

950 EUR

926 EUR

kurs (25×55 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

890 EUR

986 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (25×55 min./tydz.) w cenie 520 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1356 EUR.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (30×55 min./tydz.)+akademik, pokój 1-osobowy, śniadanie

1250 EUR

626 EUR

kurs (30×55 min./tydz.)+akademik, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1310 EUR

566 EUR

kurs (30×55 min./tydz.)+akademik, pokój 2-osobowy, śniadanie

1150 EUR

726 EUR

kurs (30×55 min./tydz.)+akademik, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1210 EUR

666 EUR

kurs (30×55 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1180 EUR

696 EUR
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kurs (30×55 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1000 EUR

876 EUR

kurs (30×55 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1170 EUR

706 EUR

kurs (30×55 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1110 EUR

766 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (30×55 min./tydz.) w cenie 740 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1136 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (20×55 min./tydz.)

468 EUR

kurs (20×55 min./tydz.) + akademik, pokój 1-osobowy, śniadanie

978 EUR

kurs (20×55 min./tydz.) + akademik, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1038 EUR

kurs (20×55 min./tydz.) + akademik, pokój 2-osobowy, śniadanie

878 EUR

kurs (20×55 min./tydz.) + akademik, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

938 EUR

kurs (20×55 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

908 EUR

kurs (20×55 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

728 EUR

kurs (20×55 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

898 EUR

kurs (20×55 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

838 EUR

2 tyg.
kurs (25×55 min./tydz.)

520 EUR

kurs (25×55 min./tydz.) + akademik, pokój 1-osobowy, śniadanie

1030 EUR

kurs (25×55 min./tydz.) + akademik, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1090 EUR

kurs (25×55 min./tydz.) + akademik, pokój 2-osobowy, śniadanie

930 EUR

kurs (25×55 min./tydz.) + akademik, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

990 EUR

kurs (25×55 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

960 EUR

kurs (25×55 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

780 EUR

kurs (25×55 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

950 EUR

kurs (25×55 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

890 EUR

2 tyg.
kurs (30×55 min./tydz.)

740 EUR

kurs (30×55 min./tydz.) + akademik, pokój 1-osobowy, śniadanie

1250 EUR

kurs (30×55 min./tydz.) + akademik, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1310 EUR

kurs (30×55 min./tydz.) + akademik, pokój 2-osobowy, śniadanie

1150 EUR

kurs (30×55 min./tydz.) + akademik, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1210 EUR

kurs (30×55 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1180 EUR

kurs (30×55 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1000 EUR

kurs (30×55 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1170 EUR

kurs (30×55 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1110 EUR
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Uwaga:
1. Grant Erasmus+ obejmuje także kwotę 350 EUR na każdego uczestnika projektu. Wg informacji
uzyskanych z Agencji Narodowej istnieje możliwość przesunięcia tych pieniędzy na dopłatę do kosztów
kursu - w przypadku wyboru droższego kursu.
2. Szczegółowe informacje na temat kwot przyznawanych grantów można znaleźć tutaj.
3. Obowiązują dopłaty sezonowe w okresie:
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