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Biarritz - Francuski Ogólny [FBR-G]

Lokalizacja
Biarritz, położone pomiędzy Hiszpanią i Francją, czerpie garściami z unikalnej kultury Basków. Objawia się
ona w kuchni, architekturze, a nawet sporcie (dyscyplina zwana pelotą). To miasto słynie zeznanej drużyny
rugby, ale przede wszystkim - jako ulubione miejsce surferów (mianowane nieoficjalną, francuską stolicą
tego sportu). W mieście doświadczyć można unikalnej atmosfery, cieszyć się przepięknymi plażami i
widokami czy dobrze bawić w tutejszych klubach i dyskotekach.
Nasza szkoła znajduje się w całkowicie odnowionym budynku, który został dostosowany do potrzeb
studentów. Mamy wyjątkową lokalizację - znajdujemy się w odległości kilkunastu metrów od słynnej plaży
Côte des Basques. W placówce studenci mają, oprócz sal lekcyjnych, również dostęp do kuchni studenckiej
czy salonu studenckiego. To tutaj organizujemy częściowo nasz plan pozalekcyjny - m.in. spotkania z
lokalnymi rzemieślnikami.
Program szkolenia
Tematyka kursu koncentruje się na budowaniu umiejętności efektywnej komunikacji w języku francuskim.
Dlatego też w ramach zajęć równomiernie ćwiczone są wszystkie najważniejsze funkcje języka: mówienie,
rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie. Podczas kursu duży nacisk położony jest na doskonalenie płynności
wypowiedzi i rozumienia języka mówionego. Nieodłącznym elementem kursu są takie aktywności jak praca
w grupach, dyskusje czy odgrywanie ról. Dają one każdemu kursantowi maksymalnie dużo okazji do
wypowiedzi w języku francuskim. Zajęcia prowadzone są w małych, wielonarodowych grupach, dzięki
czemu każdy z uczestników kursu ma bardzo wiele okazji, aby w praktyce używać języka, którego się uczy.
Uzupełnieniem kursu jest organizowany przez szkołę program dodatkowy, który umożliwia dalsze ćwiczenie
wiedzy zdobytej na zajęciach oraz zwiedzanie Francjii, lokalnych tradycji i interesujących miejsc.
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Zajęcia są dostępne dla każdego poziomu zaawansowania - o przydziale do grupy decyduje test oraz
rozmowa z lektorem.
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 20 lub 26×45 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: dwa razy w
miesiącu.
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

1460 EUR

796 EUR

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

1600 EUR

656 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1410 EUR

846 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1550 EUR

706 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×45 min./tydz.) w cenie 860 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1396 EUR.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (26×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1600 EUR

656 EUR

kurs (26×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1740 EUR

516 EUR

kurs (26×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1550 EUR

706 EUR

kurs (26×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1690 EUR

566 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (26×45 min./tydz.) w cenie 1000 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1256 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.)

860 EUR

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

1460 EUR

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

1600 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1410 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1550 EUR

2 tyg.
kurs (26×45 min./tydz.)

1000 EUR
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kurs (26×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1600 EUR

kurs (26×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1740 EUR

kurs (26×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1550 EUR

kurs (26×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1690 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:
29-05-2022--27-08-2022: 30.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. BB)
29-05-2022--27-08-2022: 30.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)
29-05-2022--27-08-2022: 30.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 2 osob. BB)
29-05-2022--27-08-2022: 30.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 2 osob. HB)
29-05-2022--27-08-2022: 30.00 EUR/tydz. (26, kurs+rodzina 1 osob. BB)
29-05-2022--27-08-2022: 30.00 EUR/tydz. (26, kurs+rodzina 1 osob. HB)
29-05-2022--27-08-2022: 30.00 EUR/tydz. (26, kurs+rodzina 2 osob. BB)
29-05-2022--27-08-2022: 30.00 EUR/tydz. (26, kurs+rodzina 2 osob. HB)
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