Katalog kursów Erasmus Plus Mobilność
SJO Glossa, ul. Dietla 103, 31-031 Kraków, Polska, +48 12 429 40 51, info@erasmusplusmobilnosc.pl

Madryt - Hiszpański Ogólny [IMA-G]

Lokalizacja
Leżący w samym centrum Hiszpanii Madryt to kwintesencja hiszpańskiej kultury, sztuki, tradycji i stylu
życia. Szeroka Gran Via zachwyca swą elegancją i wytwornymi kamienicami. Muzea Prado, Thyssen i Reina
Sofia mają do zaoferowania jedne z najlepszych światowych kolekcji malarstwa. Tablaos flamenco
proponują gorące pokazy flamenco, podgrzewane dzbankiem wyśmienitej sangrii.
Szkoła mieści się w eleganckim budynku blisko centrum Madrytu w pobliżu Plaza de Colón. W
bezpośredniej okolicy znajduje się wiele znanych
restauracji, w których można spróbować tradycyjnych madryckich potraw w najlepszym wydaniu. Szybki
dojazd do wszystkich atrakcji Madrytu zapewniają liczne linie autobusowe, których trasa przebiega tuż koło
szkoły.
Program szkolenia
Nasz najpolularniejszy program językowy - kursy języka hiszpańskiego ogólnego. Do wyboru są różne
intensywności zajęć, w zależności od Twoich preferencji i możliwości. Kurs uzupełniony jest
popołudniowym programem kulturalno-rozrywkowym. Celem kursu jest zaś osiągnięcie poziomu
językowego, umożliwiającego łatwą komunikację w języku hiszpańskim. Zajęcia są pełne aktywności i
zabawy. Skupiają się na życiowych sytuacjach przy użyciu podstawowych umiejętności językowych mówienia, czytania, pisania i słuchania.
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 20 lub 30×55 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: dowolny
poniedziałek.
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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.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, śniadanie

1325 EUR

551 EUR

kurs (20×55 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

1521 EUR

355 EUR

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

1445 EUR

431 EUR

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

1007 EUR

869 EUR

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

1099 EUR

777 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×55 min./tydz.) w cenie 480 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1396 EUR.
2 tyg.

kieszonkowe

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

1495 EUR

381 EUR

kurs (30×55 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

1691 EUR

185 EUR

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

1615 EUR

261 EUR

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

1177 EUR

699 EUR

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

1269 EUR

607 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (30×55 min./tydz.) w cenie 650 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1226 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.)

480 EUR

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

1325 EUR

kurs (20×55 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

1521 EUR

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

1445 EUR

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

1007 EUR

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

1099 EUR

2 tyg.
kurs (30×55 min./tydz.)

650 EUR

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

1495 EUR

kurs (30×55 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

1691 EUR

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

1615 EUR

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

1177 EUR

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

1269 EUR

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.
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2. Szczegółowe informacje na temat kwot przyznawanych grantów można znaleźć tutaj.
3. Obowiązują dopłaty sezonowe w okresie:
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