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Hamburg - Niemiecki Ogólny [TAN-G]

Lokalizacja
Choć Hamburg kojarzy się zwykle z wielkim portem, to w rzeczywistości ma on o wiele więcej do
zaoferowania - piękne położenie pośród jezior, ogrom zieleni, szereg interesujących zabytków i muzeów oraz
bogate życie nocne i kulturalne. W mieście odbywa się co roku cały szereg festiwali, z których najsławniejszy
jest majowy Hafengeburstag - obchody "Urodzin Portu".
Szkoła zlokalizowana jest w centrum Hamburga, pomiędzy Nowym i Starym Miastem, w historycznym
porcie Inner, w okolicach rzeki Łaby, w której znajduje się kanał "Herrengrabenfleet". Ze szkoły można udać
się do najmłodszej część Hamburga - "Miasta Portowego" ze słynną Elbphilharmonie, historycznej dzielnicy
magazynowej Speicherstadt, dzielnicy portugalskiej Reeperbahn oraz historycznej Deichstrasse. Lekcje
odbywają się w jasnych, odpowiednio wyposażonych oraz wygodnych pomieszczeniach, które zapewniają
komfort podczas nauki.
Program szkolenia
Nasz kurs języka niemieckiego ogólnego pomoże Ci z powodzeniem poznać ten język i kulturę z nim
związaną. Nasi uprzejmi i doskonale wykształceni lektorzy uczą w małych grupach i dają wsparcie przez cały
okres trwania kursu. W trakcie programu wspierany jest rozwój wszystkich czterech kluczowych
umiejętności językowych: czytanie ze zrozumieniem, pisanie, czytanie i mówienie - na to ostatnie zwracamy
szczególną uwagę. Podczas zajęć używane są różnorodne materiały, w tym podręczniki, zaprogramowane
tak, by odpowiadały Twojemu obecnemu poziomowi znajomości języka.
Dla początkujących (poziomy od A0 do B1) sugerujemy wybór kursu o intensywności 20 lekcji tygodniowo.
Dla bardziej zaawansowanych (od poziomu B2 do C1) przewidziany jest kurs o intensywności 25 lekcji
tygodniowo.
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Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 20 lub 25×45 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 (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

852 EUR

1404 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

712 EUR

1544 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×45 min./tydz.) w cenie 360 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1896 EUR.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (25×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

932 EUR

1324 EUR

kurs (25×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

792 EUR

1464 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (25×45 min./tydz.) w cenie 440 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1816 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (20×45 min./tydz.)

360 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

852 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

712 EUR

2 tyg.
kurs (25×45 min./tydz.)

440 EUR

kurs (25×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

932 EUR

kurs (25×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

792 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.
2. Szczegółowe informacje na temat kwot przyznawanych grantów można znaleźć tutaj.
3. Obowiązują dopłaty sezonowe w okresie:
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