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San Sebastian - Hiszpański Ogólny [LAC-G]
Lokalizacja
San Sebastian unikalne połączenie kultury hiszpańskiej i baskijskiej, uważane za jedno z najprzyjaźniejszych
miast w Europie. Odnajdą się tu zarówno fani kultury (liczne muzea, festiwale), jak i gastronomii (w mieście
znajduje się 16 restauracji oznaczonych gwiazdką Michelin, jak i tanie, popularne bary studenckie), a także
nocnego życia czy fanów natury (przepiękne nadmorskie ścieżki turystyczne i rowerowe czy bliskość
Pirenejów). Słynne i popularne są również tutejsze plaże - to miejsce zarówno do wypoczynku, jak i
różnorodnych aktywności (surfing, nurkowanie).
Nasza szkoła zlokalizowana jest w odległości zaledwie 10-minutowego spaceru od centrum miasta i znanej
wśród surferów plaży - Zurriola. Sąsiedztwo (Eguia) jest interesujące - znajduje się tu m.in. Tabakalera czy
Cristina Enea Park. Budynek jest elegancki i nowoczesny - został zaprojektowany na potrzeby szkoły
językowej. Mamy przestronne i doskonale wyposażone sale lekcyjne. Do dyspozycji studenci mają też
pracownię komputerową, bibliotekę oraz duży taras. Dostępne są także maszyny z przekąskami i napojami.
W całym budynku Wi-Fi.
Program szkolenia
Nasz najpopularniejszy kurs języka hiszpańskiego, skupiający się na poprawie wszystkich zdolności
językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania. Dla osób na wszystkich poziomach zaawansowania.
Zajęcia od poniedziałku do piątku. Tryb zajęć:
- część 1: gramatyka i umiejętności językowe
- część 2: nauka i używanie nowego słownictwa
Dostępne dwie intensywności:
- 20 godzin/tydz (4 godziny dziennie w grupie do 12 osób)
- 30 godzin/tydz. (jak wyżej + 2 godziny dziennie w mini-grupie 3-8 osób)
Inne informacje:
* W przypadku, jeżeli w tygodniu, w którym odbywa się kurs, wystąpi dzień wolny od nauki, zajęcia będą
odrabiane w tym samym tygodniu poprzez przedłużenie zajęć codziennie o ok. 30 min.
* Zajęcia mogą być prowadzone, decyzją szkoły, w godzinach przedpołudniowych lub popołudniowych (te
zdarzyć się mogą w szczególności w sezonie wakacyjnym).
* Jeżeli w grupie będzie mniej niż 3 studentów, możliwa redukcja długości zajęć:
- z 1,5 h na 1 h dla dwojga studentów
- z 1,5 h na 45 min dla 1 studenta
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 20 lub 30×45 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 (20×45 min./tydz.)+akademik, pokój 1-osobowy, śniadanie

1100 EUR

1156 EUR

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

1276 EUR

980 EUR

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

1031 EUR

1225 EUR

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

1212 EUR

1044 EUR

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

830 EUR

1426 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

730 EUR

1526 EUR

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

920 EUR

1336 EUR

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

1040 EUR

1216 EUR

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

800 EUR

1456 EUR

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

890 EUR

1366 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×45 min./tydz.) w cenie 440 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1816 EUR.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (30×45 min./tydz.)+akademik, pokój 1-osobowy, śniadanie

1380 EUR

876 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+akademik, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1556 EUR

700 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+akademik, pokój 2-osobowy, śniadanie

1311 EUR

945 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+akademik, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1492 EUR

764 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1110 EUR

1146 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1010 EUR

1246 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1200 EUR

1056 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1320 EUR

936 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1080 EUR

1176 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1170 EUR

1086 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (30×45 min./tydz.) w cenie 720 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1536 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.)

440 EUR

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

1100 EUR

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

1276 EUR

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

1031 EUR

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

1212 EUR

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

830 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

730 EUR

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

920 EUR

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

1040 EUR
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kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

800 EUR

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

890 EUR

2 tyg.
kurs (30×45 min./tydz.)

720 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + akademik, pokój 1-osobowy, śniadanie

1380 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + akademik, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1556 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + akademik, pokój 2-osobowy, śniadanie

1311 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + akademik, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1492 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1110 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1010 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1200 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1320 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1080 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1170 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:
26-06-2023--25-08-2023: 35.00 EUR/tydz. (20, kurs)
26-06-2023--25-08-2023: 35.00 EUR/tydz. (20, kurs+akademik 1 osob. BB)
28-05-2023--16-09-2023: 58.00 EUR/tydz. (20, kurs+akademik 1 osob. BB)
26-06-2023--25-08-2023: 35.00 EUR/tydz. (20, kurs+akademik 1 osob. HB)
28-05-2023--16-09-2023: 73.00 EUR/tydz. (20, kurs+akademik 1 osob. HB)
26-06-2023--25-08-2023: 35.00 EUR/tydz. (20, kurs+akademik 2 osob. BB)
28-05-2023--16-09-2023: 50.00 EUR/tydz. (20, kurs+akademik 2 osob. BB)
26-06-2023--25-08-2023: 35.00 EUR/tydz. (20, kurs+akademik 2 osob. HB)
28-05-2023--16-09-2023: 67.00 EUR/tydz. (20, kurs+akademik 2 osob. HB)
26-06-2023--25-08-2023: 35.00 EUR/tydz. (20, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
28-05-2023--16-09-2023: 45.00 EUR/tydz. (20, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
26-06-2023--25-08-2023: 35.00 EUR/tydz. (20, kurs+mieszkanie dzielone 2 osob. BO)
28-05-2023--16-09-2023: 36.00 EUR/tydz. (20, kurs+mieszkanie dzielone 2 osob. BO)
26-06-2023--25-08-2023: 35.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. BB)
28-05-2023--16-09-2023: 25.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. BB)
26-06-2023--25-08-2023: 35.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)
28-05-2023--16-09-2023: 23.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)
26-06-2023--25-08-2023: 35.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 2 osob. BB)
28-05-2023--16-09-2023: 21.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 2 osob. BB)
26-06-2023--25-08-2023: 35.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 2 osob. HB)
28-05-2023--16-09-2023: 18.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 2 osob. HB)
26-06-2023--25-08-2023: 35.00 EUR/tydz. (30, kurs)
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26-06-2023--25-08-2023: 35.00 EUR/tydz. (30, kurs+akademik 1 osob. BB)
28-05-2023--16-09-2023: 58.00 EUR/tydz. (30, kurs+akademik 1 osob. BB)
26-06-2023--25-08-2023: 35.00 EUR/tydz. (30, kurs+akademik 1 osob. HB)
28-05-2023--16-09-2023: 73.00 EUR/tydz. (30, kurs+akademik 1 osob. HB)
26-06-2023--25-08-2023: 35.00 EUR/tydz. (30, kurs+akademik 2 osob. BB)
28-05-2023--16-09-2023: 50.00 EUR/tydz. (30, kurs+akademik 2 osob. BB)
26-06-2023--25-08-2023: 35.00 EUR/tydz. (30, kurs+akademik 2 osob. HB)
28-05-2023--16-09-2023: 67.00 EUR/tydz. (30, kurs+akademik 2 osob. HB)
26-06-2023--25-08-2023: 35.00 EUR/tydz. (30, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
28-05-2023--16-09-2023: 45.00 EUR/tydz. (30, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
26-06-2023--25-08-2023: 35.00 EUR/tydz. (30, kurs+mieszkanie dzielone 2 osob. BO)
28-05-2023--16-09-2023: 36.00 EUR/tydz. (30, kurs+mieszkanie dzielone 2 osob. BO)
26-06-2023--25-08-2023: 35.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. BB)
28-05-2023--16-09-2023: 25.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. BB)
26-06-2023--25-08-2023: 35.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. HB)
28-05-2023--16-09-2023: 23.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. HB)
26-06-2023--25-08-2023: 35.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 2 osob. BB)
28-05-2023--16-09-2023: 21.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 2 osob. BB)
26-06-2023--25-08-2023: 35.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 2 osob. HB)
28-05-2023--16-09-2023: 18.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 2 osob. HB)
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