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Poradnik dla Rodziców
S

zanowni Państwo,
aby pomóc w wyborze oferty oraz w przygotowaniu dziecka do wyjazdu, chcielibyśmy zwrócić
Państwa uwagę na kilka istotnych spraw związanych z organizacją i realizacją naszych imprez.
k adr a

Zatrudniamy sprawdzonych i wykwalifikowanych opiekunów, którzy współdecydują o jakości naszych kolonii
i obozów. Najczęściej są to nauczyciele szkolni, wychowawcy. Wszyscy posiadają wymagane uprawnienia,
które są weryfikowane przez Kuratoria Oświaty podczas
zgłaszania do nich naszych imprez. Kadra to nie tylko
wychowawcy. To także kierownicy, ratownicy, animatorzy, instruktorzy. To ludzie z pasją – najlepsi w tym co
robią.

z a k w at e r o w a n i e , w y ż y w i e n i e

Wszystkie obiekty, w których kwaterowane są dzieci
spełniają wymogi stawiane obiektom przeznaczonym
dla wypoczynku dzieci i młodzieży. Kontrolowane są
przez Straż Pożarną, Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, a pobyt w nich nadzorowany jest przez miejscowe
Kuratorium Oświaty. Hotele, kampusy i rodziny goszczące na wyjazdach zagranicznych kontrolowane są przez
służby i szkoły lokalne, z którymi współpracujemy na
miejscu. Jeśli Państwa dziecko wymaga specjalnej diety (np. wegetariańskiej, bezglutenowej itp.), należy ten
fakt bezwzględnie zgłosić przed dokonaniem rezerwacji
w celu potwierdzenia możliwości realizacji tych świadczeń.
Zakwaterowanie (kursy językowe): Rodziny Goszczące Rodziny są starannie dobierane i kontrolowane przez
naszych partnerów zagranicznych. Kwaterujemy uczestników u rodzin z klasy średniej, zróżnicowanych kulturowo i etnicznie. Nie zawsze są to „pełne rodziny”, mogą
to być również osoby samotne lub na emeryturze, które wynajmują pokoje kursantom. Należy pamiętać, że
zakwaterowanie w rodzinie w obcym kraju będzie się
znacznie różnić od życia w swoim własnym domu. Wybierając tę opcję należy się liczyć z samodzielnym dojazdem do szkoły około 15-60 minut komunikacją miejską. Hotele/Kampusy: Rezydencje, w których mieszkają
nasi kursanci służą przez cały rok miejscowej młodzieży
i posiadają standard powszechnie przyjęty w danym
kraju. Szkoły nie gwarantują tzw. mieszania narodowości. Rezydencje przeważnie położone są na terenie
kampusów, czasami jednak kursanci muszą dojeżdżać
do szkoły komunikacją miejską lub transportem zorganizowanym przez szkołę lokalną.

tr ansport

W przypadku połączeń lotniczych korzystamy z renomowanych przewoźników na lotach rejsowych, czy tanich linii lotniczych oraz czarterowych, w trakcie przelotów oraz transferów z/na lotnisko uczestnicy są pod
opieką naszego personelu. W przypadku transportu
autokarowego korzystamy wyłącznie z licencjonowanych, sprawdzonych i uznanych na rynku firm transportowych. Wszystkie nasze autokary posiadają aktualne
badania techniczne, a kierowcy to zaufani i wieloletni
pracownicy naszych partnerów handlowych. Staramy
się optymalizować trasy dojazdowe pod względem
czasu przejazdu, ale dbamy również o zapewnienie jak
najlepszej dostępności wyjazdu z Państwa miejsca zamieszkania. Przejazd nie zawsze odbywa się najkrótszą
trasą, możliwe są też przesiadki, które zawsze odbywają się pod nadzorem i przy pomocy opiekunów. Przy
wyborze oferty prosimy o zwrócenia uwagi na plany
podróży, w których określamy godziny wyjazdów i przyjazdów.
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baga ż

Dobrze by dzieci uczestniczyły w pakowaniu się przed
wyjazdem. Orientują się wtedy się co i gdzie mają
spakowane. W miarę możliwości sugerujemy spakowanie dziecka do walizki na kółkach; ciężar walizki
powinien uwzględniać możliwości fizyczne dziecka. Ważne by walizka została podpisana imieniem i
nazwiskiem oraz telefonem i miejscem docelowym
wyjazdu. Artykuły higieniczne i prowiant na drogę
najlepiej spakować do podręcznego plecaka. W przypadku przelotów należy uwzględnić limity i ograniczenia narzucone przez linie lotnicze, oddzielnie dla
bagażu rejestrowanego i podręcznego – wytyczne
można sprawdzić w opisie oferty lub każdorazowo
będą udostępniane w komunikacie przed wyjazdowym.

odbier anie dzieci

Dziecko z ustalonego miejsca zbiórki powinien odebrać
wyłącznie opiekun prawny lub inna osoba dorosła do
tego upoważniona. Jeśli nie mogą Państwo sami odebrać swojego dziecka, prosimy zadbać o to, by pisemne
upoważnienie przekazać kierownikowi wypoczynku/rezydentowi lub pracownikowi naszego biura.

zdrowie i bezpieczeńst wo

Jest dla nas najważniejsze, dlatego przed podjęciem
decyzji o zapisaniu dziecka na wyjazd prosimy rodziców o bardzo staranne przeanalizowanie oferty i przemyślenie swojej decyzji biorąc pod uwagę zdrowie i
kondycję dziecka. Część ofert z uwagi na specjalistyczny program (np. obozy sportowe), niskie temperatury, długą podróż itd. może nie być odpowiednia dla
każdego dziecka. Jeśli Państwa dziecko cierpi na jakąś
dolegliwość, chorobę przewlekłą, to koniecznie należy
skonsultować z Państwa lekarzem taki wyjazd w celu
wyeliminowania wszelkich przeciwwskazań zdrowotnych. Prosimy również o dokładne wpisanie do karty
zdrowia wszelkich dolegliwości, uczuleń, przyjmowanych lekarstw wraz z instrukcją dawkowania. Jeśli stan
zdrowia Państwa dziecka wymaga specjalnych działań
ze strony organizatora: dieta, lodówka do przechowywania lekarstw itp., należy ten fakt bezwzględnie zgłosić przed dokonaniem rezerwacji w celu potwierdzenia
możliwości realizacji tych świadczeń. Prosimy też pamiętać, że chore dziecko nie może jechać na kolonie,
obóz czy kurs językowy. W takich wypadkach prosimy
o kontakt z biurem, w miarę możliwości postaramy się
zmienić termin wyjazdu na późniejszy. Aby uniknąć
ewentualnych konsekwencji finansowych związanych
z niemożliwością wyjazdu dziecka na obóz z powodu
choroby, proponujemy wykupienie (w trakcie zapisywania dziecka na obóz) dodatkowego ubezpieczenia
od kosztów rezygnacji. Jeśli dziecko źle znosi podróże
prosimy o zaopatrzenie dziecka w lekarstwa przeciw
chorobie lokomocyjnej.

co v i d - 1 9

Drodzy Rodzice, Almatur w sposób odpowiedzialny oraz
bezpieczny przeprowadził obozy z oferty Lato 2020. Na
podstawie zebranego doświadczenia oraz wiedzy jesteśmy przekonani, że kolejne wyjazdy Waszych dzieci
zrealizujemy przynajmniej na tym samym poziomie. Zapewniamy, że spełnimy wszystkie stawiane nam przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz Ministerstwo Zdrowia wymagania, aby
wyjazdy Państwa dzieci były bezpieczne, a jednocześnie atrakcyjne mimo wprowadzanych ograniczeń. W
trosce o zdrowie i komfort uczestników wprowadzamy
konieczne zmiany w organizacji obozów/kursów językowych mające na celu dostosowanie się do panującej
rzeczywistości. Nasza doświadczona i sprawdzona kadra przejdzie dodatkowe szkolenia, aby móc sprawować opiekę nad Państwa dziećmi w najlepszy możliwy
sposób.

dokument y

Każdy uczestnik kolonii czy obozu powinien bezwzględnie posiadać wypełnioną kartę kwalifikacyjną.
Przy wyjazdach zagranicznych oraz przy pobytach na
terenie Polski z wycieczkami zagranicznymi, każdy
uczestnik powinien bezwzględnie posiadać ważny
paszport lub dowód osobisty, które są jedynymi dokumentami uprawniającymi do przekroczenia granicy
Polski. Należy pamiętać również o niezbędnych w danym kraju wymaganiach wizowych.

co z a b r a ć?

Niezależnie od charakteru wyjazdu każdy uczestnik
powinien zabrać: nakrycie głowy chroniące przed
słońcem, krem z filtrem UV ,wygodne buty, mały plecak, ręcznik, klapki, czystą bieliznę na każdy dzień,
kurtkę deszczową, polar lub bluzę, strój kąpielowy,
przybory toaletowe, okulary słoneczne. W przypadku
kursów językowych zagranicą zalecamy zabrać materiały otrzymane z biura jak adres rodziny goszczącej/
rezydencji/szkoły, numer kontraktowy do rezydenta,
warto pamiętać o adapterze do gniazdka elektrycznego oraz innych rzeczach opisanych w uwagach do
danej oferty.

kieszonkowe i cenne przedmioty

Prosimy, aby porozmawiać przed wyjazdem z dziećmi
na temat rozsądnego wydawania pieniędzy, ponieważ zaplanowanie i zagospodarowanie oszczędności stanowi często dla uczestników duży problem.
Sugerujemy aby kieszonkowe było przygotowane w
drobniejszych banknotach. Prosimy nie zabierać na
wyjazd laptopów, tabletów, drogiego sprzętu elektronicznego i innych cennych przedmiotów. Ułatwi
to czynny udział w życiu obozowym oraz pozwoli na
lepszą integrację w grupie (unikniemy też kłopotów
z zabezpieczeniem takich przedmiotów przed uszkodzeniem lub zgubieniem).

Promocje

first moment

stali klienci

zniżka isic

Zniżki do 700 zł dla kupujących wcześniej promocja trwa do 14 lutego 2021*.

Byłeś z nami na obozie w ostatnich dwóch
latach? Odbierz jedną z nagród*:

Z legitymacją ISIC otrzymujesz
dodatkowe 50 zł rabatu!

Zaliczka na wyjazd - jedynie 15 % ceny

dwa bilety do kina Cinema City lub Helios

Do 40 dni przed wyjazdem możesz bezpłatnie
zrezygnować lub zmienić termin wyjazdu bez
podania przyczyny

bon na zakupy w sklepie Reporter Young

W przypadku anulowania imprezy i wyboru
nowej zachowujesz zniżki promocyjne

Dodatkowa wycieczka lub zajęcia na
wybranych kursach/obozach

Gwarantujemy zwrot należnych Ci środków w
przypadku anulacji lub rezygnacji, w terminie
do 14 dni

2 audiobooki do Audioteki

Jak skorzystać?

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej (obejmującej ryzyko zachorowania na COVID-19) - GRATIS!
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*Liczba miejsc w promocji ograniczona; decyduje kolejność zgłoszeń
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Jesteś naszym stałym klientem?
Gwarantujemy dostępność miejsc
w promocji bez ograniczeń do dnia
14 lutego 2020

Wejdź na stronę akcji (adres poniżej)
i zarejestruj się podając dane Uczestnika

Wybierz jeden z benefitów korzystając
z dokładnej instrukcji na stronie.

moj.almatur.pl/nagroda

Wszy
s
ze so tkie zniżk
i
bą łą
czyć! mogą się

*Sprawdź regulamin na stronie akcji!

801 500 005

Opłata za połączenie zgodnie
z cennikiem Twojego operatora.

Nasi specjaliści udzielą wszystkich informacji i pomogą szybko i wygodnie zarezerwować imprezę turystyczną przez
telefon. Usługa dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00 oraz w soboty
w godzinach 10.00 - 14.00. Pełna informacja o imprezach i sprzedaż on-line na: www.almatur.pl
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Biura Almaturu

Twoje Biuro Podróży

Szanowni Państwo, dla Państwa wygody i poprawy jakości naszych usług uruchamiamy specjalną linię
telefoniczną Almatur Help Line*. W okresie od 26.06 - 31.08.2021 nasi pracownicy służą Państwu pomocą w sprawach nagłych, związanych z przejazdami i dojazdami do miejsc docelowych organizowanych
przez nas imprez dla młodzieży (linia jest czynna 24 godziny na dobę tylko w dniach wyjazdów i powrotów naszych grup).
* Informujemy, iż Almatur Help Line nie udziela informacji dotyczących aktualnej oferty turystycznej ani
realizacji programu imprez gdy grupy znajdują się na miejscu. Tego typu informacje możecie Państwo uzyskać
w naszych biurach.
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ALM ATUR HE LP LI N E

42 632-17-41

Białystok

Kraków

Toruń

15-044 Białystok, ul. Piasta 5 lok. 1
tel. 85 742 89 43, bialystok@almatur.pl

31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 27
(Pałac pod Baranami) tel. 12 422 46 68,
12 428 45 21, krakow@almatur.pl

87-100 Toruń, ul. Podmurna 70
tel. 56 662 60 06, 56 662 60 05
torun@almatur.pl

Częstochowa

Lublin

Warszawa

42-200 Częstochowa, ul. F. Nowowiejskiego 2
tel. 34 365 55 61, 34 324 43 68
czestochowa@almatur.pl

20-034 Lublin, ul. Langiewicza 10
tel. 81 533 54 55, 81 533 54 56,
lublin@almatur.pl

00-359 Warszawa, ul. Kopernika 23
tel. 22 826 26 39, 22 826 35 12
warszawa1@almatur.pl

Gdańsk

Łódź

80-264 Gdańsk, al. Grunwaldzka 140
tel. 58 301 24 24, 58 301 29 31,
gdansk@almatur.pl

90-417 Łódź, ul. Piotrkowska 59
tel. 42 637 11 22, 42 632 93 73,
lodz@almatur.pl

02-555 Warszawa, al. Niepodległości 177
(wejście od ul. Batorego, Metro Pole
Mokotowskie)
tel. 22 825 69 08, 22 658 22 44
warszawa2@almatur.pl

Gliwice

Opole

44-100 Gliwice, ul. Wrocławska 4
tel. 32 775 09 11, 32 231 88 19
gliwice@almatur.pl

45-058 Opole, ul. Ozimska 26/2
tel. 77 423 28 33, 77 423 28 32
opole@almatur.pl

Katowice

Poznań

Wrocław

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 7
tel. 32 259 88 58, 32 259 64 18
dotkatowice@almatur.pl

61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/111
tel. 61 855 76 33, 61 855 76 34
poznan@almatur.pl

50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 12b/2
(centrum AB)
tel. 71 343 41 35
wroclaw@almatur.pl

00-585 Warszawa, ul. Bagatela 10
tel. 22 825 69 08, 22 658 22 44
warszawa2@almatur.pl
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M A LTA

KURSY JĘZYKOWE

Malta

MALTA

Malta to niewielki wyspiarski kraj, położony na Morzu Śródziemnym, między Sycylią

śródziemnomorski klimat

a Afryką. Pozostałością po statusie kolonii brytyjskiej jest ruch lewostronny oraz będący w codziennym użyciu język angielski, jeden z dwóch języków urzędowych Malty.
Atrakcje, które na Ciebie czekają, naładują Cię pozytywną energią i zapewnią dobrą
zabawą. Kursy językowe na Malcie to doskonałe połączenie nauki i wypoczynku. Malta
została uznana trzecim najbezpieczniejszym państwem świata (wg rankingu The Wall
Street Journal z sierpnia 2015).

Szkoła NSTS posiada akredytację maltań-

skiego Ministerstwa Edukacji oraz Quality EQUALS Accreditation. Szkoła została
założona w 1963 roku, jest członkiem ALTO
(Association of Language Travel Organisations), FELTOM (Federation of English
Language Teaching Organisations of Malta).

Kod: PMCD

przyjemne z pożytecznym
bezpieczeństwo

Junior Campus

Adult Campus

(13-17 lat)

(od 18 lat)

Program: 20 lekcji (po 45 minut) języka angielskiego
tygodniowo; grupy o mieszanych narodowościach,
maksymalnie 15 studentów w grupie; grupy o zróżnicowanych poziomach nauczania od elementary do advanced; wykwalifikowani nauczyciele
z certyfikatami EFL; test kwalifikacyjny; materiały
edukacyjne; certyfikat ukończenia kursu. Bogaty
program zajęć popołudniowych i wieczornych, gry,
zabawy, rozgrywki i zajęcia sportowe, dyskoteki, pokazy filmów, plażowanie. W cenie kursu w każdym
tygodniu: dwie półdniowe wycieczki, weekendowe
wypady na najpiękniejsze plaże Malty.

Program: 20 lekcji (po 45 minut) języka angielskiego
tygodniowo grupy o mieszanych narodowościach;
maksymalnie 12 studentów w grupie; grupy o zróżnicowanych poziomach nauczania od elementary
do advanced; wykwalifikowani nauczyciele z certyfikatami EFL; test kwalifikacyjny; materiały edukacyjne; certyfikat ukończenia kursu autoryzowany przez
Uniwersytet Maltański. Bogaty program zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz wycieczek
fakultatywnych dodatkowo płatnych np.: dyskoteka
na pokładzie żaglowca, zwiedzanie Valletty, Comino
i Gozo.

Junior Campus

Adult Campus

Terminy

Cena

First Moment

Cena

First Moment

1-5 (2 tyg.)

6 699 PLN

6 399 PLN

6 699 PLN

6 399 PLN

9-12 (3 tyg.)

8 499 PLN

8 199 PLN

8 499 PLN

8 199 PLN

First Moment do 14.02.2021 - zniżka 300 PLN. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Przy rezerwacji FM (Kursy Malta) wycieczka na Comino gratis. Szczegóły
promocji i specjalne benefity dla stałych klientów na str. 3. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji od 4% (w ramach FM do 14.02.2021 – UKR GRATIS) - szczegóły na
www.almatur.pl
A L M AT U R P O L S K A
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zkoła IELS posiada akredytację maltańskiego Ministerstwa Edukacji oraz jest członkiem
ALTO (Association of Language Travel Organisations), FELTOM (Federation of English Language Teaching Organisations of Malta).

Junior Course

Kids Course

(13 -17 lat)

(10 -12 lat)

Program: 20 lekcji (po 45 minut) języka angielskiego
w tygodniu; grupy o mieszanych narodowościach,
maksymalnie 15 studentów w grupie; zróżnicowany
poziom nauczania od elementary do advanced; wykwalifikowani nauczyciele z certyfikatami TEFL i EFL;
test kwalifikacyjny; materiały edukacyjne; certyfikat
ukończenia kursu; bogaty program zajęć popołudniowych, gry, zabawy, rozgrywki i zajęcia sportowe,
dyskoteki, pokazy filmów, plażowanie. W cenie kursu w każdym tygodniu: 1 wycieczka (np. Valetta, Mdina i Marsaxlokk), 3 wizyty na różnych plażach Malty,
zorganizowane zajęcia popołudniowe (m.in.: dyskoteki, karaoke). Całodzienny program zajęć pozalekcyjnych w cenie kursu, zajęcia wieczorne do godz.
21.30.

Program: 20 lekcji (po 45 minut) języka angielskiego
w tygodniu; grupy o mieszanych narodowościach,
maksymalnie 15 studentów w grupie; zróżnicowany
poziom nauczania od elementary do advanced; wykwalifikowani nauczyciele z certyfikatami TEFL i EFL;
test kwalifikacyjny; materiały edukacyjne; certyfikat
ukończenia kursu; bogaty program zajęć popołudniowych, gry, zabawy, rozgrywki i zajęcia sportowe,
dyskoteki, pokazy filmów, plażowanie. W cenie kursu w każdym tygodniu: 1 wycieczka (np. Valetta, Mdina i Marsaxlokk), 3 wizyty na różnych plażach Malty,
zorganizowane zajęcia popołudniowe (m.in.: dyskoteki, karaoke).

ś w ia dczenia
Zakwaterowanie: NSTS: Junior (13-17 lat) i Adult
Campus (18+) - rezydencja studencka NSTS
Campus położona w miejscowości Msida,
ok. 10 minut spacerem do szkoły. Pokoje
3-5 – osobowe z klimatyzacją i łazienką. Na
terenie Campusu do dyspozycji uczestników
15 metrowy basen i darmowy dostęp do WiFi. Szkoła IELS: Kids Residence (10-12 lat) i
Junior Residence (13-17 lat) - Topaz Hotel
**** - położony w turystycznej miejscowości
Buggiba, na północnym wybrzeżu Malty
(10 minut pieszo od kamienistej plaży).
Zakwaterowanie w pokojach 4-5 – osobowych,
z klimatyzacją i łazienką. Do dyspozycji
uczestników: basen, wi-fi i kafejka internetowa
w recepcji hotelu (płatna). Bezpłatny transfer
do i ze szkoły (ok. 25 minut busem od Szkoły).
Przy zakwaterowaniu pobierana jest kaucja w
wysokości 50 EUR, która zwracana jest w dniu
wyjazdu, o ile nie zostały wyrządzone szkody.
Junior Family (14-17 lat). U rodziny goszczącej
w pokojach 2, 3, 4 - osobowych (rodziny nie
gwarantują pokoi z klimatyzacją).
Wyżywienie: Szkoła NSTS: Junior Campus śniadania i obiadokolacje (w formie bufetu).
Adult Campus – śniadania (w formie bufetu).
Woda do posiłków (dystrybutor z filtrowaną
wodą) - bez ograniczeń. Szkoła IELS: Kids i
Junior Residence - śniadania w formie bufetu,
pakowany lunch i obiadokolacje w formie
bufetu. Woda do posiłków - bez ograniczeń.
Junior Family - śniadania, pakowany lunch i
obiadokolacje.
Transport: Przelot samolotem linii Air Malta na
trasie Warszawa – Malta - Warszawa, zgodnie
z rozkładem lotów na stronie www.almatur.pl.
Transfer busem z/na lotnisko na Malcie.
Ubezpiecznie: Signal Iduna Polska TU S.A.:
KL-20.000 EUR, NNW 15.000 PLN.
Opieka rezydenta w trakcie pobytu.
Realizacja programu.
progra m fa kultatyw ny
Przykładowy program i cennik wycieczek
fakultatywnych na stronie www.almatur.pl
t e r m i n y w yj a z d ó w :
Dwa tygodnie:

Trzy tygodnie:

1 26.06-10.07;

9 26.06-17.07;

2 03.07-17.07;

10 03.07-24.07;

3 10.07-24.07;

11 10.07-31.07;

4 17.07-31.07;

12 17.07-07.08;

5 24.07-07.08;

13 24.07-14.08;

6 31.07-14.08;

14 31.07-21.08;

7 07.08-21.08;

15 07.08-28.08.

8 14.08-28.08.

Kod: PMCB

Junior Residence

Junior Family

Kids Course

Terminy

Cena

First Moment

Cena

First Moment

Cena

First Moment

1-8 (2 tyg.)

7 099 PLN

6 799 PLN

6 199 PLN

5 899 PLN

7 399 PLN

7 099 PLN

9-15 (3 tyg.)

9 499 PLN

9 199 PLN

7 999 PLN

7 699 PLN

9 699 PLN

9 399 PLN

First Moment do 14.02.2021 - zniżka 300 PLN. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Przy rezerwacji FM (Kursy Malta) wycieczka na Comino gratis. Szczegóły promocji
i specjalne benefity dla stałych klientów na str. 3. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji od 4% (w ramach FM do 14.02.2021 – UKR GRATIS) - szczegóły na www.almatur.pl
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Malta
ś w ia dczenia
Zakwaterowanie: Junior Residence (12-17 lat):
Hotel Bella Vista**** – położony w turystycznej
miejscowości St Paul’s Bay, na północnym
wybrzeżu Malty. Zakwaterowanie w pokojach
4-5-osobowych, z klimatyzacją i łazienką. Do
dyspozycji uczestników: basen, Wi-Fi i kafejka
internetowa w recepcji hotelu (płatna).
Bezpłatny transfer do i ze szkoły (ok. 15 minut
busem).
Wyżywienie: śniadania, pakowany lunch
i obiadokolacje. Woda do posiłków – bez
ograniczeń.
Transport: przelot samolotem linii Air Malta na
trasie Warszawa – Malta – Warszawa zgodnie z
rozkładem lotów na stronie www.almatur.pl.
Transfer busem z lotniska i z powrotem.
Ubezpiecznie: Signal Iduna S.A. KL - 20.000
EUR, NNW - 15.000 PLN.
Opieka rezydenta. Realizacja programu.
progra m fa kultatyw ny
Przykładowy program i cennik wycieczek
fakultatywnych na stronie www.almatur.pl

Szkoła

Easy School of Languages (ESL) posiada miedzynarodowa akredytację IALC
(International Association of Language Centres) oraz jest członkiem FELTOM (Federation of English Language Teaching Organisations of Malta). Szkoła Junior Residence mieści się w School
Zokrija Triq Il - Biedja Mosta.

Junior Residence
(12-17 lat)

Program: 20 lekcji (po 45 minut) języka angielskiego w tygodniu; grupy o mieszanych narodowościach; maksymalnie 15 studentów w grupie;
grupy o zróżnicowanych poziomach nauczania od
elementary do advanced; wykwalifikowani nauczyciele z certyfikatami TEFL i EFL; test kwalifikacyjny;
materiały edukacyjne; certyfikat ukończenia kursu;

bogaty program zajęć popołudniowych, gry, zabawy, rozgrywki i zajęcia sportowe, dyskoteki, pokazy
filmów, plażowanie. W cenie kursu w każdym tygodniu: 2 wycieczki (np. Valetta, Mellieha), 2 wizyty
na różnych plażach Malty, zorganizowane zajęcia
popołudniowe (m.in.: dyskoteki, karaoke itp.).

uw agi
Cena nie obejmuje: dodatkowo płatnego
programu
fakultatywnego,
dopłat
do
nadbagażu. W przypadku szkoły IELS (Junior
Family) również transportu lokalnego.
Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do
odebrania dzieci z lotniska im. F. Chopina
w Warszawie. Sugerowane kieszonkowe w
wysokości 150-250 EUR. Zalecamy zabranie
nakrycia
głowy,
adaptera
sieciowego
(angielskie kontakty) oraz kremu do opalania
z wysokim filtrem. Adresy rodzin goszczących
podajemy zwykle na 3 dni przed rozpoczęciem
imprezy. Pobyt w rodzinie goszczącej wymaga
dostosowania się do jej sposobu życia i
przestrzegania panujących w niej zasad.
Prosimy o zgłaszanie sprzedawcom informacji
dotyczących alergii lub wymaganej specjalnej
diety (np: wegetariańskiej, bezglutenowej,
itp.). Potwierdzenie diety możliwe jest po
uzgodnieniu ze szkołą językową i wiąże
się z dodatkową opłatą (200 zł za tydzień).
Uczestnicy kursów (Junior Family) powinni
wykazywać się samodzielnością, biuro nie
zapewnia opieki: w drodze do i ze szkoły
oraz z i na zajęcia pozalekcyjne. Przy
zakwaterowaniu w Campusie (NSTS), Hotelu
(IELS i ESL) pobierana jest kaucja zwrotna 50
EUR. Konieczny ważny paszport lub dowód
osobisty.
t e r m i n y w yj a z d ó w :

Kod: PMCC

Junior Residence

Terminy

Cena

First Moment

1-8 (2 tyg.)

6 899 PLN

6 599 PLN

9-15 (3 tyg.)

9 099 PLN

8 799 PLN

First Moment do 14.02.2021 - zniżka 300 PLN. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Przy rezerwacji FM
(Kursy Malta) wycieczka na Comino gratis. Szczegóły promocji i specjalne benefity dla stałych klientów na
str. 3. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji od 4% (w ramach FM do 14.02.2021 – UKR GRATIS) - szczegóły na
www.almatur.pl
A L M AT U R P O L S K A
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Dwa tygodnie:

Trzy tygodnie:

1 26.06-10.07;

9 26.06-17.07;

2 03.07-17.07;

10 03.07-24.07;

3 10.07-24.07;

11 10.07-31.07;

4 17.07-31.07;

12 17.07-07.08;

5 24.07-07.08;

13 24.07-14.08;

6 31.07-14.08;

14 31.07-21.08;

7 07.08-21.08;

15 07.08-28.08.

8 14.08-28.08.

ANGLIA

KURSY JĘZYKOWE

Oxford
najlepsze
uniwersytety
na świecie
angielski na
najwyższym poziomie
nie tylko nauka

Jeśli angielski to tylko w Oxford - stolicy hrabstwa Oxfordshire, malowniczo położonej

przy ujściu rzeki Cherwell nad Tamizą. Na charakter miasta największy wpływ mają znajdujące się tutaj siedziby uniwersytetów z najstarszym założonym w połowie XII wieku
Uniwersytetem Oxfordzkim oraz słynnym Christ Church College założonym w 1525 roku.
Ucz się języka w miejscu przesiąkniętym duchem Lewisa Carrolla, twórcy powieści „Alicja
w Krainie Czarów”, przejdź się korytarzami Great Hall - obiektu służącego za model zamku
Hogwarts i poczuj się jak Harry Potter! Atmosfera magii unosząca się nad całym Oxford, na
pewno pomoże Ci nauczyć się języka jak nigdzie indziej!

Centre of English Studies (CES) to szkoła o międzynarodowej renomie, działająca nieprzerwanie od przeszło 30 lat, specjalizująca się w nauczaniu języka angielskiego dzieci, młodzieży oraz
dorosłych. Szkoła posiada akredytację British Council i należy do EnglishUK, EAQUALS i IALC.

Junior Course

Adult Course

(od 12-17 lat)

(od 16 lat)

Program: 20 lekcji (po 45 minut) języka angielskiego
tygodniowo; grupy o mieszanych narodowościach;
maksymalnie 15 studentów w grupie; grupy o zróżnicowanych poziomach nauczania od elementary
do advanced; wykwalifikowani nauczyciele z certyfikatami CELTA lub TESOL; test kwalifikacyjny;
certyfikat po ukończeniu kursu; materiały edukacyjne w cenie kursu. Bardzo bogaty program zajęć
popołudniowych i weekendowych. W cenie kursu:
zwiedzanie Oxford i okolicznych atrakcji (np. Christchurch College, Museum of Natural History, Pitt
Rivers Museum, Punting, St Mary’s Tower, Redcliffe
Square), 1 całodniowa wycieczka tygodniowo (np.
Londyn, Bath, Stratford). Zajęcia odbywają się w Ruskin College w odległości ok. 10 min jazdy busem od
centrum Oxford.

Kod: PAKO

Program: 20 lub 30* lekcji (po 45 minut) języka
angielskiego tygodniowo (*Dopłata do 30 lekcji/
tydzień – 300 PLN/tydzień); grupy o mieszanych
narodowościach; maksymalnie 9 studentów w grupie; grupy o zróżnicowanych poziomach nauczania od elementary do advanced; wykwalifikowani
nauczyciele z certyfikatami TEFL (native speakers);
test kwalifikacyjny; certyfikat po ukończeniu kursu;
materiały edukacyjne w cenie kursu. W cenie kursu
młodzież nie ma zapewnionego programu pozalekcyjnego. Istnieje możliwość skorzystania z bogatego
programu zajęć fakultatywnych, który proponuje
Szkoła CES na miejscu. Zajęcia odbywają się w szkole CES – Wheatley w odległości 20 min jazdy busem
od centrum Oxford.

ś w ia dczenia
Zakwaterowanie: Junior Family (14-17 lat)/
Adult Family (od 16 lat): u rodziny goszczącej,
w pokojach 1-, 2-, 3, 4 osobowych, jeden
uczestnik
polskojęzyczny
w
rodzinie
(gwarantowane przy rezerwacji min. 6 tygodni
przed rozpoczęciem kursu). Rodziny goszczące
zlokalizowane są w Oxfordzie i okolicznych
miejscowościach skupionych wokół niego i
bardzo dobrze ze sobą skomunikowanych.
Junior Residence (12-17 lat) w kampusie Ruskin
College w pokojach 1-2 osobowych ze wspólną
łazienką.
Wyżywienie: Junior Family – całodzienne śniadania, pakowany lunch, obiadokolacje.
Junior Residence – całodniowe - śniadania,
lunch (wybór ciepłych lub zimnych potraw)
i obiadokolacje. Adult Family – śniadania i
obiadokolacje. Prosimy uwzględnić specyfikę
kuchni angielskiej.
Transport: przelot samolotem liniowym na
trasie Warszawa – Londyn – Warszawa, Kraków
- Londyn - Kraków, Poznań - Londyn - Poznań
zgodnie z rozkładem lotów (szczegółowe
rozkłady lotów znajdują się na www.almatur.
pl). Transfer busem z lotniska do Oxfordu i z
powrotem (czas przejazdu ok. 90 min).
Ubezpiecznie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL
20.000 EUR, NNW 15.000 PLN.
Opieka rezydenta w trakcie całego pobytu.
Realizacja programu.
uw agi
Cena nie obejmuje: Dodatkowo płatnego
programu
fakultatywnego,
transportu
lokalnego, dopłat do nadbagażu, kaucji
za wypożyczenie książki 30 GBP. Rodzice/
opiekunowie zobowiązani są do odebrania
dzieci niepełnoletnich z lotniska im. F. Chopina
w Warszawie. Sugerujemy kieszonkowe
w wysokości ok. 200-250 GBP: bilet na autobus
2 tygodniowy (ok. 44 GBP), 3 tygodniowy (ok.
62 GBP), prosimy również o zapewnienie
uczestnikom ubrań na każdy rodzaj pogody,
zabranie adaptera sieciowego (angielskie
kontakty). Adresy zakwaterowania podajemy
zwykle na 3 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Uczestnicy kursu powinni wykazywać się
samodzielnością, biuro nie zapewnia opieki
w drodze do i z miejsca zakwaterowania
i z popołudniowych zajęć. Prosimy o zgłaszanie
konsultantom sprzedaży (przy dokonywaniu
rezerwacji) informacji dotyczących alergii lub
wymaganej
specjalnej
diety,
np.
wegetariańskiej, bezglutenowej.Potwierdzenie
diety możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym
uzgodnieniu ze szkołą językową i wiąże się
z dodatkową opłatą w wysokości 150 zł za
tydzień). Konieczny ważny paszport.
t e r m i n y w yj a z d ó w :
1 27.06-11.07;
2 04.07-18.07;
3 18.07-01.08;
4 25.07-08.08.

Junior Family

Junior Residence

Adult Family

Terminy

Cena

First Moment

Cena

First Moment

Cena

First Moment

1-2

7 399 PLN

7 099 PLN

9 199 PLN

8 899 PLN

6 199 PLN

5 899 PLN

3-4

7 099 PLN

6 799 PLN

8 999 PLN

8 699 PLN

5 999 PLN

5 699 PLN

First Moment do 14.02.2021- zniżka 300 PLN. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Przy rezerwacji FM (Kursy Adult CES) 10 lekcji angielskiego dodatkowo gratis.
Szczegóły promocji i specjalne benefity dla stałych klientów na str. 3. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji od 4% (w ramach FM do 14.02.2021 – UKR GRATIS) - szczegóły na www.almatur.pl
A L M AT U R P O L S K A
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Londyn

Londyn to tętniąca życiem wielokulturowa metropolia, przyciągająca rokrocznie miliony turystów

z całego świata, kusząc swoimi muzeami, galeriami, światowej klasy zabytkami i niezwykłą atmosferą. To tutaj znajduje się największe koło widokowe na świecie – London Eye, słynny zegar Big Ben
czy Muzeum Figur Woskowych, Buckingham Palace oraz znane galerie sztuki – Tate Modern i National Gallery.

PLUS - szkoła założona w 1972r.; posiada
akredytację British Council oraz ABLS.
Zajęcia odbywają się w kampusie Kingston University, w bezpiecznym i przyjaznym dla studentów miejscu. Na terenie
kampusu studenci mogą korzystać obiektów sportowych, stołówki oraz dostępu
do Wi-Fi.

tradycja
i nowoczesność
znane miejsca i osoby
idealne miejsce
do nauki angielskiego

Junior Campus
(13-17 lat)

Program: 20 lekcji (po 45 minut) języka angielskiego tygodniowo; grupy o mieszanych narodowościach; maksymalnie 15 studentów w grupie; grupy
o zróżnicowanych poziomach nauczania – od elementary do advanced; wykwalifikowani nauczyciele z certyfikatami; test kwalifikacyjny; certyfikat po
ukończeniu kursu; materiały edukacyjne w cenie
kursu. Szkoła zapewnia bardzo bogaty program zajęć popołudniowych, wieczornych i weekendowych
– zajęcia sportowe i rekreacyjne, talent show, dyskoteki, gry i zabawy. W cenie kursu jedna wycieczka
całodniowa np. Brighton, Oxford. Dodatkowo dwa
razy w tygodniu całodzienne zwiedzanie Londynu
i jego głównych atrakcji (np: Big Ben, Buckingham
Palace, St.James Park, Westminster Abbey, Tower
Bridge, rejs po Tamizie). Dla zainteresowanych
możliwość dodatkowych wycieczek fakultatywnych.

Kod: PAKS

Junior Campus PLUS

Terminy

Cena

First Moment

2

9 599 PLN

9 199 PLN

4

9 299 PLN

8 899 PLN

First Moment do 14.02.2021 - zniżka 400 PLN. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Szczegóły promocji i specjalne benefity dla stałych klientów na str. 3. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji od 4% (w ramach FM do 14.02.2021 – UKR GRATIS) - szczegóły na www.almatur.pl
A L M AT U R P O L S K A
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CES – Centre of English Studies – szkoła językowa założona w 1979 roku i do dnia dzisiejszego prowadzona jako rodzinny biznes. W trakcie 40 lat działalności wielokrotnie nagradzana,
w tym, w roku 2007 jako zwycięzca prestiżowego rankingu „Star English Language Schools
in Europe”. Szkoła posiada akredytacje British Council i EAQUALS oraz jest członkiem
EnglishUK - Szkoła w Londynie zlokalizowana jest w willowej dzielnicy Wimbledon, około 20 min
jazdy metrem od centrum miasta. Szkoła oferuje nowocześnie wyposażone sale lekcyjne i bezpłatny dostęp do internetu Wi-Fi.

Adult Course
(od 16 lat)

Program: 20 lub 30** lekcji (po 45 minut) języka
angielskiego tygodniowo (**opcja dokupienia dodatkowych 10 lekcji - 350 zł/tydzień); nauka w grupach o mieszanych narodowościach; maksymalnie
14 studentów w grupie; grupy o zróżnicowanych
poziomach nauczania – od elementary do advanced; wykwalifikowani nauczyciele z certyfikatami
(TESOL lub CELTA); test kwalifikacyjny; certyfikat po
ukończeniu kursu; materiały edukacyjne w cenie
kursu. W cenie kursu nie ma zapewnionego programu pozalekcyjnego. Istnieje możliwość skorzystania z bogatego programu zajęć fakultatywnych
oferowanych przez szkołę CES na miejscu.

ś w ia dczenia
Zakwaterowanie: Junior Campus PLUS:
w kampusie Kingston Univ. w pokojach
1-osobowych z łazienką, Adult CES: u rodziny
goszczącej, w pokojach 2-4-osobowych (w
odległości do 50 min transportem publicznym
od szkoły), jeden uczestnik polskojęzyczny w
rodzinie (gwarantowane przy rezerwacji min. 6
tygodni przed rozpoczęciem kursu).
Wyżywienie: Junior Campus PLUS: śniadania,
lunch i obiadokolacje serwowane w
stołówce kampusu. Adult CES: śniadania i
obiadokolacje. Prosimy uwzględnić specyfiką
kuchni angielskiej.
Transport: przelot samolotem liniowym
na trasie Warszawa – Londyn – Warszawa
(możliwa opcja wylotu z Krakowa i Poznania),
zgodnie z rozkładem lotów (szczegółowe
rozkłady lotów znajdują się na www.almatur.
pl). Transfer z/na lotnisko w Londynie.
Ubezpiecznie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL
20.000 EUR, NNW 15.000 PLN.
Opieka rezydenta w trakcie pobytu.
Realizacja programu.
uw agi
Cena nie obejmuje: opłat za przejazdy
lokalne, kaucji za wypożyczenie książki CES
(30 GBP), dodatkowo płatnego programu
fakultatywnego oraz biletów wstępów podczas
wycieczek, opłat za nadbagaż. Rodzice/
opiekunowie zobowiązani są do odebrania
osób niepełnoletnich z lotniska. Prosimy
zwrócić szczególną uwagę na godziny wylotów
i przylotów. Sugerowane kieszonkowe w
wysokości ok. 200-250 GBP (przykładowe
ceny: tygodniowy bilet na metro w strefie
1-3 kosztuje ok. 40 GBP); zalecamy zabranie
adaptera sieciowego (angielskie kontakty)
oraz ubrań na każdy rodzaj pogody. Adresy
zakwaterowania podajemy zwykle na 3 dni
przed rozpoczęciem imprezy. Uczestnicy kursu
powinni wykazywać się samodzielnością w
związku ze specyfiką zakwaterowania u rodzin
goszczących (CES). Biuro nie zapewnia opieki:
w drodze do i ze szkoły oraz na i z zajęć
pozalekcyjnych
(CES).
Pobyt
wymaga
dostosowania się do zasad panujących
w miejscu zakwaterowania. Prosimy o
zgłaszanie konsultantom sprzedaży (przy
dokonywaniu
rezerwacji)
informacji
dotyczących alergii lub wymaganej specjalnej
diety, np. wegetariańskiej, bezglutenowej.
Potwierdzenie diety możliwe jest wyłącznie
po wcześniejszym uzgodnieniu ze szkołą
językową i wiąże się z dodatkową opłatą
w wysokości 150 zł za tydzień. Konieczny
ważny paszport.
t e r m i n y w yj a z d ó w :
1 27.06-11.07;
2 04.07-18.07;
3 25.07-08.08;
4 01.08-15.08.

Kod: PAKS

Adult Course

Terminy

Cena

First Moment

1-2

6 899 PLN

6 599 PLN

3-4

6 599 PLN

6 299 PLN

First Moment do 14.02.2021 - zniżka 300 PLN. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Przy rezerwacji FM
(Kursy Adult CES) 10 lekcji angielskiego dodatkowo gratis. Szczegóły promocji i specjalne benefity dla
stałych klientów na str. 3. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji od 4% (w ramach FM do 14.02.2021 – UKR
GRATIS) - szczegóły na www.almatur.pl
A L M AT U R P O L S K A
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Brighton

ANGLIA

miasto uniwersyteckie

Brighton, nadmorska perła Anglii, położone jest na południowym wybrzeżu, 75 km

bliska odległość
od londynu

od Londynu, pomiędzy morzem a zielonymi wzgórzami i białymi klifami Sussex Downs.
To uniwersyteckie miasto jest zarazem najsłynniejszym kurortem nadmorskim Anglii, z
setkami restauracji, obfitością atrakcji kulturalnych, kin, teatrów i dyskotek. Symbolem
Brighton jest światowej sławy orientalny Pawilon Królewski – letnia rezydencja rodziny
królewskiej oraz Brighton Pier – molo, jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych Anglii.

LSI – Language Studies International po-

siada rekomendację British Council i jest
członkiem EnglishUK co jest gwarancją
usług na najwyższym poziomie. Szkoła zlokalizowana jest w zachodniej części aglomeracji Brighton & Hove, w prestiżowej rezydencyjnej części miasta. W niewielkiej odległości
od szkoły (10 min spacerem) plaża i piękna
promenada. Dogodny dojazd komunikacją
miejską do centrum miasta (15 min). Na terenie szkoły bezpłatny dostęp do Internetu.

Kod: PAKC
Terminy

Adult Family

Rozkład
lotów

(od 16 lat)

Program: 20 lub 30** lekcji (po 50 minut języka angielskiego tygodniowo (**opcja dokupienia dodatkowych 10 lekcji - 250 zł/tydzień); nauka w grupach
o mieszanych narodowościach; maksymalnie 15
studentów w grupie; grupy o zróżnicowanych poziomach nauczania od elementary do advanced;
wykwalifikowani nauczyciele, test kwalifikacyjny,
certyfikat po ukończeniu kursu, teksty i materiały
edukacyjne – w cenie kursu. W cenie kursu nie ma
zapewnionego programu pozalekcyjnego. Istnieje
możliwość skorzystania z bogatego programu zajęć
fakultatywnych oferowanych przez szkołę LSI na
miejscu.

Adult Family LSI
Cena

bilety autobusowe w cenie
- szkoła blc

BA 847
BA 850

PAKC - terminy 1, 2, 3
(British Airways-wylot z Warszawy)
Odlot z Warszawy

11:50

Przylot do Londynu

13:35*

Odlot z Londynu

14:00*

Przylot do Warszawy

17:25

Rozkład
lotów
LO 279
LO 280

PAKC - terminy 4, 5, 6
(LOT-wylot z Warszawy)
Odlot z Warszawy

15:30

Przylot do Londynu

17:20*

Odlot z Londynu

18:10*

Przylot do Warszawy

21:45

Junior Family BLC

First Moment

Cena

First Moment

Adult Family BLC
Cena

First Moment

1-3

6 899 PLN

6 599 PLN

7 499 PLN

7 199 PLN

6 499 PLN

6 199 PLN

4-6

6 699 PLN

6 399 PLN

7 299 PLN

6 999 PLN

6 299 PLN

5 999 PLN

First Moment do 14.02.2021 - zniżka 300 PLN. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Szczegóły promocji i specjalne benefity dla stałych klientów na str. 3. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji od 4% (w ramach FM do 14.02.2021 – UKR GRATIS) - szczegóły na www.almatur.pl
A L M AT U R P O L S K A
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BLC – Brighton Language College powstała w 1996r. i jest jedną z wiodących szkół językowych w Brighton; posiada akredytację British Council. Szkoła zlokalizowana jest w samym centrum miasta, naprzeciwko Royal Pavilion, w odległości 2 minut od plaży. W szkole studenci mogą
korzystać z sali komputerowej i bezpłatnego dostępu do sieci Wi-Fi. Zajęcia odbywają się na
terenie szkoły, a także w budynku University of Brighton Arts Faculty i Pavilion Parade, które
znajdują się w sąsiedztwie szkoły

Adult Family

Junior Family

(od 17 lat)

(12 -17 lat)

Program: 20 lekcji (po 45 minut) języka angielskiego
tygodniowo; nauka w grupach o mieszanych narodowościach, maksymalnie 16 studentów w grupie;
grupy o zróżnicowanych poziomach nauczania od
elementary do advanced; wykwalifikowani nauczyciele (native speakers); test kwalifikacyjny; certyfikat
po ukończeniu kursu; teksty i materiały edukacyjne
w cenie kursu; bogaty program zajęć popołudniowych i weekendowych – gry, zabawy, zajęcia sportowe i rekreacyjne, wieczory filmowe, dyskoteki. W cenie kursu jedna wycieczka całodniowa (np. Londyn,
Arundel, Hampton Court Palace) i jedna półdniowa
(np. Seven Sisters, Devil’s Dyke lub Chichester)
tygodniowo.

Program: 20 lekcji (po 45 minut) języka angielskiego
tygodniowo; nauka w grupach o mieszanych narodowościach, maksymalnie 16 studentów w grupie;
grupy o zróżnicowanych poziomach nauczania od
elementary do advanced; wykwalifikowani nauczyciele (native speakers), test kwalifikacyjny, certyfikat
po ukończeniu kursu, teksty i materiały edukacyjne – w cenie kursu. W cenie kursu młodzież nie ma
zapewnionego programu pozalekcyjnego. Istnieje
możliwość skorzystania z bogatego programu zajęć
fakultatywnych oferowanych przez szkołę BLC na
miejscu.

ś w ia dczenia
Zakwaterowanie: Adult Family (szkoły LSI i
BLC): u rodziny goszczącej (w odległości do
45 minut autobusem od szkoły) w pokojach
1-osobowych; jeden uczestnik polskojęzyczny
w rodzinie (gwarantowane przy rezerwacji
min. 6 tygodni przed rozpoczęciem kursu).
Junior Family(szkoła BLC): u rodziny goszczącej
(w odległości do 45 minut autobusem od
szkoły) w pokojach 1-, 2-, 3-, 4-osobowych;
jeden uczestnik polskojęzyczny w rodzinie
(gwarantowane przy rezerwacji min. 6 tygodni
przed rozpoczęciem kursu).
Wyżywienie: Adult Family (szkoły LSI i BLC):
śniadania i obiadokolacje. Junior Family
(szkoła BLC):całodzienne: śniadania, lunch
i obiadokolacje (poniedziałek-piątek lunch
serwowany w szkolnej stołówce). Prosimy
uwzględnić specyfikę kuchni angielskiej.
Transport: przelot samolotem liniowym na
trasie Warszawa – Londyn – Warszawa, Kraków
- Londyn - Kraków, Poznań - Londyn - Poznań
zgodnie z rozkładem lotów (szczegółowe
rozkłady lotów znajdują się na www.almatur.
pl). Transfer busem z lotniska do Brighton
i z powrotem
Ubezpiecznie: Signal Iduna Polska TU S.A. KL
20.000 EUR, NNW 15.000 PLN.
Opieka rezydenta w trakcie pobytu.
Realizacja programu.
Szkoła BLC (JF i AF) - szkoła zapewnia
bilety autobusowe na cały okres pobytu
(z wyłączeniem dnia przyjazdu).
uw agi
Cena nie obejmuje: opłat za przejazdy
lokalne (szkoła LSI), dodatkowego programu
fakultatywnego, opłat za nadbagaż. Rodzice/
opiekunowie zobowiązani są do odebrania
osób niepełnoletnich z lotniska. Sugerowane
kieszonkowe w wysokości ok. 150-250 GBP
(przykładowe ceny: woda mineralna 0,60 GBP,
kanapka 2,50 GBP). Zalecamy zabranie stroju
kąpielowego, adaptera sieciowego (angielskie
kontakty) oraz ubrań na każdy rodzaj pogody.
Adresy zakwaterowania podajemy zwykle na
3 dni przed rozpoczęciem imprezy, w celu
ułatwienia kontaktu prosimy o podawanie
konsultantom sprzedaży adresów poczty
elektronicznej (e-mail). Uczestnicy kursu
powinni wykazywać się samodzielnością w
związku ze specyfiką zakwaterowania u rodzin
goszczących. Biuro nie zapewnia opieki:
w drodze do i ze szkoły oraz na i z zajęć
pozalekcyjnych. Pobyt w rodzinie goszczącej
wymaga dostosowania się do jej sposobu
życia i przestrzegania panujących w niej zasad.
Prosimy o zgłaszanie konsultantom sprzedaży
(przy dokonywaniu rezerwacji) informacji
dotyczących alergii lub wymaganej specjalnej
diety, np. wegetariańskiej, bezglutenowej.
Potwierdzenie diety możliwe jest wyłącznie
po wcześniejszym uzgodnieniu ze szkołą
językową i wiąże się z dodatkową opłatą w
wysokości 150 zł za tydzień. Konieczny ważny
paszport.
t e r m i n y w yj a z d ó w :
1 27.06-11.07;

Rozkład
lotów
LH 1389
LH 910
LH 2477
LH 1640

PAKC - termin 1 i 5
(Lufthansa - wylot z Poznania)
Odlot z Poznania

10:55

Przylot do Frankfurtu

12:20

Odlot z Frankfurtu

15:00

Przylot do Londynu

15:40*

Odlot z Londynu

16:25*

Przylot do Monachium

19:15

Odlot z Monachium

22:25

Przylot do Poznania

23:40

Rozkład
lotów
LH 1365
LH 908
LH 2477
LH 1626

PAKC - termin 1
(Lufthansa - wylot z Krakowa)

2 04.07-18.07;

Odlot z Krakowa

10:45

Przylot do Frankfurtu

12:20

4 18.07-01.08;

Odlot z Frankfurtu

14:00

Przylot do Londynu

14:40*

Odlot z Londynu

16:25*

Przylot do Monachium

19:15

Odlot z Monahium

22:00

Przylot do Krakowa

23:15

3 11.07-25.07;
5 25.07-08.08;
6 01.08-15.08.

* czas lokalny. Zbiórka na lotnisku na ok 3 godziny przed ustaloną godziną wylotu w hali odlotów, stanowisko
odpraw Almaturu. Bagaż do 23 kg rejestrowany plus bagaż podręczny do 8 kg o wymiarach 55 cm x 40 cm x 23 cm.
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Crowthorne
ś w ia dczenia
Zakwaterowanie: w kampusie Wellington
College w pokojach 1-, 2- osobowych
z dzieloną łazienką.
Wyżywienie: całodzienne: śniadania, lunch
i obiadokolacje serwowane w stołówce
kampusu. Prosimy uwzględnić specyfikę
kuchni brytyjskiej.
Transport: przelot samolotem liniowym na
trasie Warszawa – Londyn – Warszawa zgodnie z rozkładem lotów.
Ubezpiecznie: Signal Iduna Polska TU S.A. KL
20.000 EUR, NNW 15.000 PLN.
Opieka rezydenta w trakcie pobytu.
Realizacja programu.

bogaty program
aktywności
blisko londynu
prestiżowa
lokalizacja

Crowthorne - to niewielka miejscowość licząca sobie około 7000 mieszkańców. Po-

łożona jest w hrabstwie Berkshire w południowej części Anglii, na zachód od Londynu,
w dolinie Tamizy i rzeki Kennet. Mówi się, że jest to najładniejszy obszar w okolicy Londynu, gdzie dominuje Zamek Windsor, ulubiony weekendowy dom Królowej Brytyjskiej.
Crowthorne to zarazem urokliwe i bezpieczne miejsce, przesiąknięte królewską historią
i tradycją, otoczone parkami, ogrodami i lasami.

P

LUS - szkoła założona w 1972r., posiada akredytację British Council oraz ABLS. Zajęcia odbywają
się na terenie elitarnego Wellington College. Jest to uczelnia z bogatą historią sięgającą aż 1859 r.,
gdzie kamień węgielny położyła sama Królowa Wiktoria. Campus jest idealnym wyborem dla tych,
którzy chcieliby doświadczyć brytyjskiego życia w szkole z internatem z wysokiej klasy udogodnieniami do nauki i rekreacji. Bezpłatny dostęp do wi-fi.

Junior Campus
(12-17 lat)

Program: 20 lekcji (po 45 min.) języka angielskiego
tygodniowo; nauka w grupach o mieszanych narodowościach, maksymalnie 17 studentów w grupie;
grupy o zróżnicowanych poziomach nauczania od
elementary do upper intermediate (grupa advanced
zależy od ilości i poziomu uczestników); wykwalifikowani nauczyciele native speakers (z certyfikatami
ELT/TESOL); test kwalifikacyjny; certyfikat po ukończeniu kursu; teksty i materiały edukacyjne w cenie
kursu. Szkoła zapewnia bardzo bogaty program zajęć popołudniowych i weekendowych. W cenie kursu: dwie wycieczki całodniowe (np.: Londyn, Oxford,
Cambridge, itp.) i jedna półdniowa (np.: Windsor i
inne). W cenie oprócz nauki j. angielskiego młodzież
Kod: PMCW

będzie miała możliwość wzięcia udziału w zajęciach
ze Sport Academy prowadzonych przez profesjonalnych trenerów i animatorów: 5 aktywnosci popołudniowych w trakcie trwania wyjazdu. Zajęcia będą
prowadzone w języku angielskim dla poszerzenia
słownictwa uczestników.

1 06.07-20.07;
2 27.07-10.08.

Rozkład
lotów

LO 280

Rozkład
lotów
BA 847

Junior Campus
Cena

First Moment

1

9 199 PLN

8 899 PLN

2

9 099 PLN

8 799 PLN

First Moment do 14.02.2021 - zniżka 300 PLN. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Szczegóły promocji i
specjalne benefity dla stałych klientów na str. 3. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji od 4% (w ramach FM
do 14.02.2021 – UKR GRATIS) - szczegóły na www.almatur.pl
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t e r m i n y w yj a z d ó w :

LO 281

Terminy

A L M AT U R P O L S K A

uw agi
Cena nie obejmuje: opłat za przejazdy lokalne,
opłat za nadbagaż. Przy zakwaterowaniu
pobierana jest kaucja w wysokości 50-60
GBP/os. zwracana ostatniego dnia jeśli
nie zostały wyrządzone szkody. Rodzice/
opiekunowie zobowiązani są do odebrania
osób niepełnoletnich z lotniska. Sugerowane
kieszonkowe w wysokości ok. 150-250 GBP
(przykładowe ceny: bilet tygodniowy na
autobus ok. 23 GBP, woda mineralna 0,60
GBP, kanapka 2,50 GBP). Zalecamy zabranie
stroju kąpielowego, adaptera sieciowego
(angielskie kontakty) oraz ubrań na każdy
rodzaj pogody. W celu ułatwienia kontaktu
prosimy
o
podawanie
konsultantom
sprzedaży adresu poczty elektronicznej
(e-mail). Uczestnicy kursu powinni wykazywać
się samodzielnością. Uczestnicy zobowiązani
są do przestrzegania zasad panujących
w kampusie. Konieczny ważny paszport.

BA 850

PMCW - termin 1
(LOT)
Odlot z Warszawy

07:30

Przylot do Londynu

09:25*

Odlot z Londynu

18:10*

Przylot do
Warszawy

21:45

PMCW - termin 2
(British Airways)
Odlot z Warszawy

11:50

Przylot do Londynu

13:35*

Odlot z Londynu

14:00*

Przylot do
Warszawy

17:25

* czas lokalny. Zbiórka na lotnisku na 3 godziny
przed ustaloną godziną wylotu w hali odlotów,
stanowisko odpraw Almaturu. Bagaż do 23 kg
rejestrowany plus bagaż podręczny do 8 kg o
wymiarach 55 cm x 40 cm x 23 cm.

ANGLIA

KURSY JĘZYKOWE

Winchester
ś w ia dczenia
Zakwaterowanie: u rodziny goszczącej, w
pokojach 2-3 osobowych. Rodziny goszczące
mieszkają w Winchesterze i okolicznych
miejscowościach skupionych wokół niego i
bardzo dobrze ze sobą skomunikowanych.
Wyżywienie:
całodzienne:
śniadania,
pakowany lunch, obiadokolacje.
Transport: Przelot samolotem liniowym
British Airways na trasie Warszawa – Londyn –
Warszawa. Transfer z lotniska do Winchesteru
i z powrotem.
Ubezpiecznie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL
20.000 EUR, NNW 15.000 PLN.
Opieka rezydenta w trakcie całego pobytu.
Realizacja programu.

bliska odległość
od londynu
wspaniała historia
rewelacyjne miejsce
do nauki

W

inchester to prawdziwie angielskie, niezwykle malownicze miasto w hrabstwie
Hampshire, oddalone około 90 km kilometrów od Londynu. Liczący ok. 40 000 mieszkańców Winchester to jedno z najstarszych miast w Anglii (do XIII wieku był stolicą Anglii),
odgrywające bardzo ważną wolę w historii kraju. W Winchesterze znajduje się przepiękna
katedra wzniesiona w XI wieku oraz elitarna szkoła średnia dla chłopców Winchester College założona w XIV wieku. Piękny architektonicznie, pełen zabytków, pamiętający jeszcze
czasy panowania królów, jest jednym z najchętniej odwiedzanych miast w Anglii. Według
rankingów Winchester jest jednym z najlepszych ośrodków edukacyjnych w Anglii.

English Naturally to lokalna szkoła językowa, działająca od 1999 roku. Szkoła oferuje
nowocześnie wyposażone sale lekcyjne oraz bezpłatny dostęp do internetu. Zajęcia
odbywają się w zlokalizowanym w samym centrum miasta nowoczesnym kampusie
sąsiadującym z kompleksem rekreacyjnym, złożonym z boisk, kortów, skate parku
i basenu.

Junior Family

t e r m i n y w yj a z d ó w :

(od 12-17 lat)

1 11.07-25.07.

Program: 15 lekcji (po 60 minut) języka angielskiego
tygodniowo; maksymalnie 15 studentów w grupie;
grupy o zróżnicowanych poziomach nauczania –
od elementary do advanced; wykwalifikowani nauczyciele (native speakers) z certyfikatami (CELTA);
test kwalifikacyjny; certyfikat po ukończeniu kursu;
materiały edukacyjne w cenie kursu. Szkoła zapewnia bardzo bogaty program zajęć popołudniowych
(codziennie dwa do wyboru), wieczornych i weekendowych – zajęcia sportowe i rekreacyjne, talent
show, gry i zabawy. W cenie kursu jedna wycieczka
całodniowa do Londynu oraz jedna wycieczka półdniowa (np. Portsmouth, Southampton, The New
Forrest) tygodniowo.
Kod: PAKN
Terminy
1

uw agi
Cena nie obejmuje: opłat za nadbagaż
i
dodatkowo
płatnego
programu
fakultatywnego. Sugerowane kieszonkowe
w wysokości 150-200 GBP. Zalecamy zabranie
adaptera sieciowego (angielskie kontakty),
stroju kąpielowego oraz ubrań na każdy
rodzaj pogody. Adresy zakwaterowania
podajemy zwykle na 3 dni przed rozpoczęciem
imprezy, w celu ułatwienia kontaktu prosimy o
podawanie konsultantom sprzedaży adresow
poczty elektronicznej (e-mail). Uczestnicy
kursu powinni wykazywać się samodzielnością
w związku ze specyfiką zakwaterowania
u rodzin goszczących. Biuro nie zapewnia
opieki: w drodze do i ze szkoły oraz na i z zajęć
pozalekcyjnych. Pobyt w rodzinie goszczącej
wymaga dostosowania się do jej sposobu
życia i przestrzegania panujących w niej
zasad. Prosimy o zgłaszanie konsultantom
sprzedaży (przy dokonywaniu rezerwacji)
informacji dotyczących alergii lub wymaganej
specjalnej
diety,
np.
wegetariańskiej,
bezglutenowej. Potwierdzenie diety możliwe
jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu
ze szkołą językową i wiąże się z dodatkową
opłatą w wysokości 150 zł za tydzień. Rodzice/
opiekunowie zobowiązani są do odebrania
osób niepełnoletnich z lotniska im. F. Chopina
w Warszawie. Konieczny ważny paszport.

Rozkład
lotów
BA 847
Junior Family

Cena
6 899 PLN

BA 850
First Moment
6 599 PLN

First Moment do 14.02.2021 - zniżka 300 PLN. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Szczegóły promocji i
specjalne benefity dla stałych klientów na str. 3. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji od 4% (w ramach FM
do 14.02.2021 – UKR GRATIS) - szczegóły na www.almatur.pl

PAKN - termin 1
(British Airways)
Odlot z Poznania

11:50

Przylot do Londynu

13:35*

Odlot z Londynu

14:00*

Przylot do Warszawy

17:25

* czas lokalny. Zbiórka na lotnisku na 3 godziny
przed ustaloną godziną wylotu w hali odlotów,
stanowisko odpraw Almaturu. Bagaż do 23 kg
rejestrowany plus bagaż podręczny do 8 kg
o wymiarach 55 cm x 40 cm x 23 cm.
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Los Angeles
ś w ia dczenia
Zakwaterowanie: Los Angeles: w kampusie
California State University, w pokojach
2-osobowych typu studio, ze wspólną łazienką.
Las Vegas (w trakcie wycieczki): w hotelu***, w
pokojach 4-os., 2 osoby na podwójnym łóżku.
Wyżywienie: całodzienne, w formie bufetu,
serwowane w stołówce na terenie kampusu:
śniadania, lunch i kolacje; w czasie wycieczek
całodniowych do Calico, Grand Canyon i Las
Vegas - śniadania i obiadokolacje. Napoje
do posiłków. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu
przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie w dniu
wyjazdu. Prosimy uwzględnić specyfikę kuchni
amerykańskiej.
Transport: przelot samolotem liniowym na
trasie Warszawa - Los Angeles - Warszawa
(możliwe przesiadki) zgodnie z rozkładem
lotów na stronie www.almatur.pl
Transfer z lotniska w Los Angeles do miejsca
zakwaterowania i z powrotem.
Ubezpiecznie: Signal Iduna Polska TU S.A.:
KL 30.000 EUR, NNW 15.000 PLN.
Opieka rezydenta w trakcie przelotu i całego
pobytu. Realizacja programu.

bogaty program
aktywności
super lokalizacja
kampusu
maksymalnie 10
osobowe grupy
z polski

L

os Angeles (zwane często City of Angels lub po prostu L.A.) to najludniejsze miasto Kalifornii. Jest siedzibą Hollywood, tu mieści się ekskluzywna dzielnica Beverly Hills oraz światowej sławy plaże Long Beach i Malibu.
PLUS - szkoła językowa założona w 1972r., specjalizująca się o organizowaniu wyjazdów językowych dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają się w kampusie California State University
(Northridge Campus) położonym na przedmieściach Los Angeles, w bezpiecznym i przyjaznym
dla studentów miejscu (kampus jest monitorowany przez policję). Na terenie kampusu studenci
mogą korzystać z obiektów sportowych, basenu, stołówki oraz dostępu do internetu.

Junior Campus
(13-18 lat)

Program: 20 lekcji (po 45 minut) języka angielskiego
tygodniowo; grupy o mieszanych narodowościach;
maksymalnie 15 studentów w grupie; grupy o zróżnicowanych poziomach nauczania – od elementary
do advanced; wykwalifikowani nauczyciele z certyfikatami; test kwalifikacyjny; certyfikat po ukończeniu
kursu; materiały edukacyjne w cenie kursu. Szkoła
zapewnia niezwykle bogaty i urozmaicony program
zajęć popołudniowych, wieczornych i weekendowych – zajęcia sportowe i rekreacyjne, talent show,
dyskoteki, gry i zabawy. W cenie kursu pięć wycieczek całodniowych (np. Las Vegas, Grand Canyon,
Calico Ghost Town, San Diego) oraz trzy wycieczki
półdniowe (Los Angeles i jego głowne atrakcje np:
Beverly Hills & Hollywood, Rodeo Drive, Griffith Observatory), Malibu, Santa Barbara. Dla zainteresowanych dodatkowy program fakultatywny.

Kod: PLAX

t e r m i n y w yj a z d ó w :
1 09.07-24.07.

Junior Campus

Terminy

Cena

First Moment

1

18 999 PLN

18 299 PLN

First Moment do 14.02.2021 - zniżka 700 PLN. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Szczegóły promocji i
specjalne benefity dla stałych klientów na str. 3. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji od 4% (w ramach FM
do 14.02.2021 – UKR GRATIS) - szczegóły na www.almatur.pl
A L M AT U R P O L S K A
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uw agi
Cena nie obejmuje: opłat za przejazdy lokalne,
opłaty ESTA (ok. 14 USD), dopłat do nadbagażu,
dodatkowego programu fakultatywnego.
Przy zakwaterowaniu pobierana jest kaucja
w wysokości 40 USD/os. zwracana ostatniego
dnia jeśli nie zostały wyrządzone szkody.
Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do
odebrania uczestników z lotniska Chopina
w Warszawie. Sugerowane kieszonkowe
w wysokości ok. 300-350 USD. Zalecamy
zabranie stroju kąpielowego, nakrycia głowy,
okularów przeciwsłonecznych i kremu
z wysokim filtrem, adaptera sieciowego
(amerykańskie kontakty). W celu ułatwienia
kontaktu prosimy o podawanie konsultantom
sprzedaży adresów poczty elektronicznej
(e-mail). Uczestnicy kursu powinni wykazywać
się samodzielnością. Uczestnicy zobowiązani
są do przestrzegania zasad panujących
w kampusie. Konieczny ważny paszport i ESTA.

USA

KURSY JĘZYKOWE

Nowy Jork
ś w ia dczenia
Zakwaterowanie: na kampusie Iona College
(New Rochelle/Nowy Jork), w pokojach jedno
lub dwuosobowych ze wspólnymi łazienkami,
darmowe Wi-Fi dostępne w każdym pokoju.
Wyżywienie:
całodzienne,
serwowane
w stołówce na terenie kampusu: śniadania,
lunch i kolacje; w czasie wycieczek
całodniowych śniadania i obiadokolacje.
Napoje do posiłków. Pierwszy posiłek: kolacja
w dniu przyjazdu, ostatni posiłek: śniadanie
w dniu wyjazdu. Prosimy uwzględnić specyfikę
kuchni amerykańskiej.
Transport: przelot samolotem liniowym na
trasie Warszawa - Nowy Jork - Warszawa
(możliwe przesiadki) zgodnie z rozkładem
lotów na stronie www.almatur.pl
Transfer busem z lotniska do miejsca
zakwaterowania i z powrotem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL
30.000 EUR, NNW 15.000 PLN.
Opieka rezydenta w trakcie przelotu i całego
pobytu. Realizacja programu.

pobyt w nowym jorku
bogaty program
aktywności
małe grupy

progra m fa kultatyw ny
Przykładowy program i cennik wycieczek
fakultatywnych na stronie www.almatur.pl

N

owy Jork to jedno z najpopularniejszych i najchętniej odwiedzanych miejsc na świecie.
Statua Wolności, Empire State Building, Rockefeller Center, Times Square, Central Park
oraz inne atrakcje corocznie przyciągają ponad 40 milionów turystów, którzy chcą odwiedzić ’Big Apple’ i poczuć jego niezwykłą atmosferę.
PLUS - szkoła językowa założona w 1972r., specjalizująca się o organizowaniu wyjazdów językowych dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają się na kampusie Iona College w New Rochelle,
to dobrze utrzymany i bardzo malowniczy kompleks, z wieloma atrakcyjnymi budynkami, salami
lekcyjnymi i przestrzeniami rekreacyjnymi. Do Nowego Jorku można łatwo dojechać pociągiem,
a podróż do centrum Manhattanu trwa ok 30 minut.

Junior Campus
(od 13-18 lat)

Program: 20 lekcji (po 45 minut) języka angielskiego tygodniowo; grupy o mieszanych narodowościach; maksymalnie 15 studentów w grupie; grupy
o zróżnicowanych poziomach nauczania – od elementary do advanced; wykwalifikowani nauczyciele z certyfikatami; test kwalifikacyjny; certyfikat po
ukończeniu kursu; materiały edukacyjne w cenie
kursu. Szkoła zapewnia niezwykle bogaty i urozmaicony program zajęć pozalekcyjnych – zajęcia
sportowe i rekreacyjne, talent show, dyskoteki,
gry i zabawy. W cenie kursu dwudniowa wycieczka z noclegiem nad wodospad Niagara (rejs łodzią
“Maid of the Mist”), wizyta w Hard Rock Café oraz
Woodbury Common Premium Outlets, Manhattan
gdzie w programie znajdą się same perełki, jak:
Brooklyn Bridge, Chinatown, Little Italy, SoHo, Central Park, Metropolitan Museum of Art., Greenwich
Kod: PLNY

Village, The High Line, Chelsea Market, Hudson
Yards, Herald Square (Macy’s), Bryant Park, Netflix
Film Festival, Columbus Circle, Lower Central Park,
Fifth Avenue, Museum of Modern Art MoMA, Top
of the Rock, Times Square, Statue of Liberty and
Ellis Island, Lower Manhattan: Wall Street & the
Charging Bull, 9/11 Memorial, Oculus, oraz wyprawa na Coney Island i wejście ma mecz Baseball’a.
Wszystkie wycieczki odbywają autokarem pod
opieką kadry szkoły PLUS’a.

uw agi
Cena nie obejmuje: opłat za przejazdy lokalne,
dopłat do nadbagażu, opłaty ESTA (ok. 14 USD),
dodatkowego programu fakultatywnego.
Przy zakwaterowaniu pobierana jest kaucja w
wysokości 60 USD/ os. zwracana ostatniego
dnia jeśli nie zostały wyrządzone szkody).
Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do
odebrania uczestników z lotniska Chopina
w Warszawie. Sugerowane kieszonkowe
w wysokości ok. 300-350 USD. Zalecamy
zabranie stroju kąpielowego, nakrycia głowy,
okularów
przeciwsłonecznych,
adaptera
sieciowego (amerykańskie kontakty). W celu
ułatwienia kontaktu prosimy o podawanie
konsultantom sprzedaży adresów poczty
elektronicznej (e-mail). Uczestnicy kursu
powinni wykazywać się samodzielnością.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania
zasad panujących w kampusie. Konieczny
wazny paszport i ESTA.
t e r m i n y w yj a z d ó w :
1 02.07-17.07;
2. 30.07-14.08.

Junior Campus

Terminy

Cena

First Moment

1-2

17 599 PLN

16 899 PLN

First Moment do 14.02.2021 - zniżka 700 PLN. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Szczegóły promocji i
specjalne benefity dla stałych klientów na str. 3. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji od 4% (w ramach FM
do 14.02.2021 – UKR GRATIS) - szczegóły na www.almatur.pl
A L M AT U R P O L S K A
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USA

KURSY JĘZYKOWE

Nowy Jork, Miami,
San Francisco
wspaniała przygoda
z angielskim
nauka samodzielności
wysoki standard
szkoły

N

owy Jork – „miasto, które nigdy nie zasypia” – to jedno z najpopularniejszych i najchętniej odwiedzanych miejsc na świecie. Statua Wolności, Empire State Building, Rockefeller
Center, Times Square, Radio City Music Hall, Ellis Island, Wall Street, siedziba ONZ, Katedra św. Patryka, most Brooklyński, dzielnica SoHo, Greenwich Willage, Broadway, Central Park, muzea, galerie, bary, kafejki… jakiekolwiek masz plany na spędzenie tutaj czasu,
otwierają one tylko tysiące kolejnych możliwości. Dzięki nauce języka angielskiego w szkole mieszczącej się na Broadway`u, w samym centrum Manhattanu, poczujesz niezwykłą
atmosferę i staniesz się częścią „Wielkiego Jabłka”.

Miami – stolica „Słonecznego Stanu” Floryda - to przede wszystkim przepiękne plaże z

białym, drobnym piskiem, ciepłe, krystalicznie czyste wody Oceanu Atlantyckiego, ponad
300 dni słonecznych w roku, wieczna atmosfera relaksu i wakacji. Niedaleko od Miami Beach i nadbrzeżnej promenady, w sercu South Beach Miami zlokalizowana jest nasza szkoła
– skorzystaj z nauki w tym niesamowitym miejscu, przekonaj się, jak efektywne może być
studiowanie połączone z relaksem „w cieniu palm”.

San Francisco – jest jednym z najciekawszych miast USA. Różnorodność miasta tworzą

eleganckie domy w stylu wiktoriańskim, muzea i galerie ze sławną MoMa, bary muzyczne i
kawiarenki ale również Dolina Krzemowa z siedzibą takich firm jak Yahoo, NASA, Apple, Google, e-Bay, Uniwersytet Stanford, a obok tego Alcatraz, najsłynniejsze więzienie-twierdza i
oczywiście Golden Gate- najbardziej znany punkt miasta. Tutaj będziesz mieć tysiące możliwości praktykowania rozmów w języku angielskim tym bardziej, że szkoła zlokalizowana jest
w samym centrum San Francisco, niedaleko od Union Square.

EC to szkoła o międzynarodowej renomie, działająca nieprzerwanie od 1991 roku, specjalizująca
się w nauczaniu języka angielskiego młodzieży oraz dorosłych. Szkoła posiada akredytację ACCET oraz zrzeszona jest w EnglishUSA.

Adult Course
(od 16 lat)

Program: General English 20 lub 30* lekcji (po 45
min.) języka angielskiego tygodniowo (*opcja dokupienia dodatkowych 10 lekcji – 450 zł/tydzień);
nauka w grupach o mieszanych narodowościach,
maksymalnie 15 studentów w grupie; grupy o zróżnicowanych poziomach nauczania od elementary do
advanced; wykwalifikowani nauczyciele (native speakers); test kwalifikacyjny; certyfikat po ukończeniu
kursu; teksty i materiały edukacyjne w cenie kursu.
Szkoła zapewnia bogaty program wycieczek fakultatywnych dodatkowo płatnych.
San Fransisco (PCSF)
Lokalizacja
(kod wyjazdu)

A L M AT U R P O L S K A
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Nowy Jork (PCNY); Miami (PCMI)

ś w ia dczenia
Zakwaterowanie: zgodnie z wybraną ofertą
u starannie dobranych rodzin goszczących
w pokoju 1-, 2- osobowym jeden uczestnik
polskojęzyczny w rodzinie (gwarantowane
przy rezerwacji min. 4 tyg. przed rozpoczęciem
kursu). Rodziny goszczące rozlokowane są
blisko przystanków autobusowych lub stacji
metra w odległości max. do 75 min jazdy od
szkoły. Rodziny na Manhattanie – rozlokowane
15-25 min od szkoły (opcja dodatkowo płatna
– 400 PLN/tydzień).
Wyżywienie: Adult Family: śniadania i
obiadokolacje (prosimy uwzględnić specyfikę
kuchni).
Transport:
własny.
Dzięki
kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu w organizacji wyjazdów naszych klientów do USA
oferujemy pełne wsparcie organizacyjne przy
wyborze najbardziej dopasowanego przelotu
oraz ubieganiu się o wizę. Kasa lotnicza
Almaturu – tel. 22 826 62 21 oraz ubieganiu się
o wizę i organizacji podróży.
Ubezpieczenie: Signal Iduna TU S.A. KL 30.000 EUR (USA i Kanada), NNW - 15.000 PLN.
Opieka przedstawicieli szkoły EC na miejscu.
uw agi
Cena nie obejmuje: opłaty wizowej (160 USD)
i opłaty SEVIS – przy kursie intensywnym 30
lekcji/tydzień (450 PLN), transportu, transferu
z/na lotnisko, dodatkowo płatnego programu
fakultatywnego,
transportu
lokalnego,
dopłat do nadbagażu.Dla osób chcących
czegoś więcej niż General English możemy
zaproponować
kursy
innego
rodzaju:
intensywne, kursy indywidualne (one to
one z nauczycielem), kursy przygotowujące
do egzaminów np. FCE – First Certi”cate in
English, CEA – Certificate in Advanced English,
CPE – Certificate of Proficiency in English,
TOEFL – Test of English as a Foreign Language,
IELTS – International English Language Testing
System i wiele innych. Czas trwania kursów
uzależniony jest tylko i wyłącznie od Państwa
potrzeb. Potwierdzenie przyjęcia uczestnika
na kurs następuje do 72 godzin od zgłoszenia.
Przyjazd do miejsca zakwaterowania w
niedzielę poprzedzającą rozpoczęcie kursu.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do
piątku (z wyjątkiem świąt narodowych i
lokalnych). Sugerowane kieszonkowe – ok. 200
USD/tydzień na wydatki własne, wyżywienia,
transport lokalny. Konieczny ważny paszport i
wiza, ESTA-USA, ETA (Kanada).

Toronto (PCTO); Vancouver (PCVO)

AF 2 tygodnie

AF 3 tygodnie

AF 2 tygodnie

AF 3 tygodnie

AF 2 tygodnie

AF 3 tygodnie

Cena od

Cena od

Cena od

Cena od

Cena od

Cena od

7 699 PLN

10 899 PLN

8 599 PLN

12 099 PLN

5 799 PLN

7 999 PLN

ANGLIA

KURSY JĘZYKOWE

Londyn, Oxford,
Edynburg
wyjazdy indywidualne
mała ilość polaków
na miejscu
nauka samodzielności

Londyn - stolica Wielkiej Brytanii i największe miasto w Unii Europejskiej, poło-

żona nad brzegiem Tamizy. To tętniąca życiem wielokulturowa metropolia, przyciągająca rokrocznie miliony turystów z całego świata, kusząc swoimi muzeami,
galeriami, światowej klasy zabytkami i niezwykłą atmosferą. To tutaj znajduje się
największe koło widokowe na świecie - London Eye, słynny zegar Big Ben czy Muzeum
Figur Woskowych, Buckingham Palace. Londyn jest miastem szczycącym się czterema obiektami wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO - the Tower of
London, obserwatorium astronomiczne Greenwich, Królewskie Ogrody Botaniczne
i teren obejmujący Pałac Westminster, Westminster Abbey i kościół Św. Małgorzaty.

O

xford - malowniczo położona miejscowość przy ujściu rzeki Cherwell nad Tamizą.
Na charakter miasta największy wpływ mają znajdujące się tutaj siedziby uniwersytetów
z najstarszym założonym w połowie XII wieku Uniwersytetem Oxfordzkim oraz słynnym
Christ Church College założonym w 1525 roku.

E

dynburg - Stolica Szkocji - położona na stokach wygasłych wulkanów i skalistych zboczach, nad Morzem Północnym, łączy w sobie bogactwo historii i legend, monumentalnych
zabytków, artystyczny klimat, dobrą zabawą, wspaniałe widoki. Tutaj średniowieczny klimat
przenika się z muzyką wydobywającą się z licznych restauracji i pubów a nowoczesność łączy się ze szkocką tradycją i gościnnością.

ś w ia dczenia
Zakwaterowanie: u rodziny goszczącej,
w pokojach 1-, 2-, 3-, 4-osobowych (w odległości
ok. 60 minut transportem publicznym od
szkoły), jeden uczestnik polskojęzyczny w
rodzinie (gwarantowane przy rezerwacji
min. 4 tygodnie przed rozpoczęciem kursu).
W rodzinie możliwa większa ilość studentów
innych narodowości.
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje.
Prosimy
uwzględnić
specyfiką
kuchni
angielskiej.
Transport:
dojazd
własny.
Oferujemy
możliwość skorzystania z naszych kas
lotniczych i wyszukania najlepszego przelotu
do Londynu. Rezerwacje i sprzedaż biletów
lotniczych – Almatur Flydesk – tel. 22 826-6221 lub www.almatur.pl. Za dodatkową opłatą
szkoły oferują transfery z/na lotnisko.
Ubezpieczenie: Signal Iduna TU S.A. KL - 20.000
EUR, NNW - 15.000 PLN. Opieka przedstawicieli
szkoły CES na miejscu
uw agi
Cena nie obejmuje: przelotu, transferu
z/na lotnisko, dodatkowo płatnego programu
fakultatywnego, opłat za przejazdy lokalne,
dopłat
do
nadbagażu.
Potwierdzenie
przyjęcia uczestnika na kurs następuje
do 72 godzin od zgłoszenia. Przyjazd do
miejsca
zakwaterowania
w
niedzielę
poprzedzającą rozpoczęcie kursu (początek
kursu w każdy poniedziałek). Zajęcia
odbywają się od poniedziałku do piątku (z
wyjątkiem świąt narodowych i lokalnych).
Sugerowane kieszonkowe – ok. 150 GBP/
tydzień (na wydatki własne, wyżywienie
i transport lokalny); przykładowe ceny:
tygodniowy bilet na metro w strefach 1-3
kosztuje ok. 40 GBP, zestaw fast food 6-7
GBP, napój ok. 1,5 GBP. Konieczny paszport.
W okresie wakacji organizujemy także kursy
grupowe. Szczegółowe ceny i opisy na stronie
www.almatur.pl

Szkoła Centre of English Studies (CES) działając nieprzerwanie od przeszło 30 lat, zdobyła międzynarodową renomę i rocznie obsługuje studentów z ponad 60 krajów z całego świata. Szkoła posiada
akredytację British Council i należy do EnglishUK jak również należy do IALC oraz ALTO.

Adult Course

garden party, karaoke) oraz wycieczek np. Oxford,
Cambridge, Brighton (koszt 40-50 GBP za wycieczkę).

(od 16 lat)

Program: 20 lub 30* lekcji (po 45 minut) języka angielskiego tygodniowo (*opcja dokupienia dodatkowych 10 lekcji – 300 zł/tydzień); nauka w grupach
o mieszanych narodowościach; maksymalnie 14
studentów w grupie; grupy o zróżnico wanych poziomach nauczania – od elementary do advanced; wykwalifikowani nauczyciele z certyfikatami (TESOL lub
CELTA); test kwalifikacyjny; certyfikat po ukończeniu
kursu; materiały edukacyjne w cenie kursu. Szkoła
oferuje bardzo bogaty program zajęć fakultatywnych
(zajęcia sportowe i rekreacyjne, wieczory filmowe,
Lokalizacja
(kod wyjazdu)

Londyn (PCKL); Oxford (PCKO)

Edynburg (PCKE)

AF 2 tygodnie

AF 3 tygodnie

AF 2 tygodnie

AF 3 tygodnie

Cena od

Cena od

Cena od

Cena od

4 199 PLN

5 799 PLN

4 299 PLN

6 099 PLN
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NIEMCY

KURSY JĘZYKOWE

Berlin

NIEMCY

Berlin - stolica zjednoczonych Niemiec, nowoczesna metropolia, gdzie życie praktycz-

nie nie zamiera. Kurs pod patronatem Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego w Opolu, przy udziale Instytutu Dydaktyki Języka Niemieckiego Uniwersytetu Humboldta w
Berlinie i niemieckich native speaker-ów organizujemy już po raz dwudziesty pierwszy.
Poza nauką na wybranym kursie bogaty program kulturalny i turystyczny.

zajęcia z native speaker-em
niemieccy lektorzy
nauka i zwiedzanie

p ro g r a m w s p ó l n y d l a w sz yst k i c h
ro dz a j ó w k u rs ó w
Zwiedzimy Berlin śladami znanych berlińczyków:
naukowców, poetów i pisarzy. W czasie lekcji muzealnych dowiemy się więcej o eksponatach Muzeum Pergamońskiego i najstarszego muzeum w
Berlinie – Altes Muzeum. Zobaczymy z bliska najpiękniejszą mieszkankę Berlina – popiersie Nefretete w Muzeum Nowym. Będziemy na Uniwersytecie Humboldta, a z wysokości kopuły Reichstagu
zachwycać się będziemy wspaniałą panoramą
miasta. Zobaczymy symbole Berlina - Bramę
Brandenburską i Alexanderplatz oraz najnowszą
architekturę niemiecką na Potsdamer Platz. Pójdziemy do Muzeum Historii Naturalnej ze zrekonstruowanym szkieletem największego na świecie
dinozaura, zwiedzimy tajną siedzibę Gestapo, w
której się mieści Muzeum Terroru. Ponadto odwie-

Kod wyjazdu: ODJB

małe grupy
dzimy Ogrody Świata. W trakcie całodziennej wycieczki do Poczdamu zwiedzanie min. wpisanego
na listę Dziedzictwa Kultury UNESCO zespołu parkowo - pałacowego Sanssouci i pałacu Cecilienhof,
gdzie odbyła się konferencja poczdamska. Dzięki
tym wycieczkom poznacie najciekawsze miejsca historii i kultury Niemiec. Realizacja projektu
„Niemiecki w Praktyce - Praktisches Deutsch mit
Berlinern”, terenowe gry miejskie i zabawy edukacyjne dadzą szansę praktycznego wykorzystania
nabytych umiejętności językowych. Cały program
realizowany jest środkami komunikacji miejskiej.
W czasie wolnym gry i zabawy sportowe, dyskoteki, projekcje filmowe oraz konkursy językowe
z nagrodami.

Kurs standardowy

Kurs intensywny / Kurs maturalny

Terminy

Cena

First Moment

Cena

First Moment

1-3

3 699 PLN

3 399 PLN

3 899 PLN

3 599 PLN

Dopłata za zajęcia indywidualne - pakiet 5 godzin - 500 PLN
First Moment do 14.02.2021 - zniżka 300 PLN. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Szczegóły promocji i specjalne benefity dla stałych klientów na str. 3. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji od 4% (w ramach FM do 14.02.2021 – UKR GRATIS) - szczegóły na www.almatur.pl
A L M AT U R O P O L E
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Niemiecki w praktyce - Praktisches Deutsch mit Berlinern W ramach zajęć wszyscy uczestnicy,

niezależnie od wybranego rodzaju kursu, biorą udział w projektach językowych polegających na praktycznym zastosowaniu poznanych słówek i prostych zwrotów językowych w komunikowaniu się z
Niemcami. Zabawy językowe, gry miejskie, lekcje muzealne i ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu
poznanych wyrażeń językowych pozwolą skutecznie porozumieć się po niemiecku w sklepie, na dworcu, banku czy hotelu. Zadania projektowe, przygotowanie przez każdego kursanta opisu wybranego,
zwiedzanego miejsca w języku niemieckim, zostaną omówione aby utrwalić i rozszerzyć umiejętności
językowe. Udział w projektach to niepowtarzalna możliwość praktycznego poznania języka i kultury
niemieckiej oraz niezapomniana przygoda językowa, niezależnie od stopnia znajomości języka.

Kurs standardowy - Standard
Deutsch in Berlin
(12-18 lat)

35 godzin lekcyjnych (w tym 10 godzin w ramach projektu Niemiecki w praktyce) Standardowy kurs języka niemieckiego dla początkujących. W czasie kursu
szczególną uwagę zwraca się na praktyczne zastosowanie języka w codziennych sytuacjach życiowych.
Zajęcia prowadzą doświadczeni polscy lektorzy. Liczebność grup 10–15 osób.

Kurs maturalny
Abitur Deutsch
(15 -18 lat)

40 godzin lekcyjnych (w tym 10 godzin lekcyjnych
ramach projektu Niemiecki w praktyce i 10 godzin
z niemieckim native speaker-em). Kurs przygotowujący do matury bez stresu oraz do lektoratu na wyższej uczelni. Zajęcia językowe (polscy nauczyciele
niemiecki native speaker) mają na celu rozwijanie
kompetencji językowych w mowie, piśmie, słuchaniu oraz gramatyce, niezbędnych podczas egzaminu
maturalnego zarówno na poziomie podstawowym
jak i rozszerzonym. Ułatwiają przygotowanie do
zdania go bez stresu na wybranym poziomie. Punkt
ciężkości kursu stanowi ćwiczenie umiejętności
komunikowania się w mowie i piśmie. Kurs maturalny to intensywna powtórka programu liceum i
rozwój słownictwa ze wszystkich tematów maturalnych. Doskonalenie umiejętności pisania prostych tekstów użytkowych wg standardów wymagań
egzaminacyjnych. Na zakończenie kursu zostanie
przeprowadzona symulacja egzaminu maturalnego
- „ próbna matura” pisemna i ustna. W ten sposób
każdy uczestnik grupy maturalnej poznaje swoje
umiejętności i otrzymuje praktyczne wskazówki do
dalszej pracy, tak aby jak najlepiej przygotować się
do matury i zdać ją bez stresu.

Kurs Intensywny - Intensiv
Deutsch in Berlin (B1, B2, DSD2)
(12 -18 lat, 19-25 lat)

40 godzin lekcyjnych ( w tym 10 godzin w ramach
projektu Niemiecki w praktyce i 10 godzin z niemieckim native speakerem) na różnym poziomie
zaawansowania, w tym zajęcia przygotowujące do
zdania egzaminu DSD2, który jest honorowany przy
ubieganiu się o miejsce na studiach w Niemczech.
Kurs przeznaczony dla tych, którzy chcą poszerzyć
zdobytą już wiedzę w stosunkowo krótkim czasie.
Prowadzone zajęcia mają na celu nie tylko wyjaśnienie trudnych problemów gramatycznych, ale
przede wszystkim rozwinięcie i utrwalenie najważniejszych umiejętności językowych, takich jak:
komunikowanie się w języku niemieckim, udział w
dialogu i dyskusji, poprawa rozumienia ze słuchu,
jak również pisanie prostych form użytkowych.
Podczas zajęć z polskim lektorem i niemieckim
nativespeaker-em uczestnicy kursu biorą udział w
projektach językowych, które mają pomóc wyćwiczyć zdobyte umiejętności językowe, a szczególnie
mówienie i reagowanie w prostych sytuacjach codziennych. Studenci uczestniczą w tych samych
zajęciach językowych, co uczestnicy obozu młodzieżowego (nie gwarantujemy oddzielnych grup
studenckich); dodatkowo spotkania z niemieckim
filmem i muzyką młodzieżową. Na zakończenie
kursu istnieje możliwość zdania egzaminów ZERTIFIKAT DEUTSCH GOETHE INSTITUT poziom B1 lub
poziom B2. Przed przystąpieniem do egzaminów
bezpłatny test sprawdzający. Egzamin zostanie
przeprowadzony pod warunkiem zgłoszenia się
minimum 10 osób na dany poziom. Całkowity koszt
egzaminu wynosi 130 EUR (płatne na miejscu w
Berlinie). Skorzystaj z szansy, oceń swoje umiejętności i rozwiąż przykładowe testy językowe:
almatur.opole.pl/testyjezykowe/.

ś w ia dczenia
Zakwaterowanie: 12 noclegów w świetnie
położonym, nowoczesnym hotelu A&O Berlin
Kolumbus. W pobliżu: centrum handlowe,
ogólnodostępne place zabaw, boiska sportowe
i tereny zielone. W hotelu sale seminaryjne
i klubowe. Pokoje 4-osobowe z łazienkami,
łóżka piętrowe. W pokojach telewizor z
programami satelitarnymi i bezpłatne WiFi.
Uczestnicy muszą zabrać ze sobą ręczniki.
Wyżywienie: całodzienne (3 x dziennie;
możliwa dieta wegetariańska – prosimy
zgłaszać przy zapisie na kurs). Śniadania (w
formie bufetu) oraz kolacje (serwowane)
podawane są w hotelu. Obiad w stołówce
sąsiadującej z hotelem. Wszystkie posiłki z
bezpłatnymi napojami Pierwszy posiłek –
kolacja w dniu przyjazdu, ostatni – obiad
w dniu wyjazdu oraz kolacja w Polsce po
przekroczeniu granicy.
Transport: autokar turystyczny z klimatyzacją,
DVD lub mikrobus z klimatyzacją.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A. NNW 15.000
PLN, KL 20.000 EUR.
Opieka pedagogiczna, zajęcia z języka
niemieckiego z polskimi lektorami i
niemieckimi native speakerami (ilość godzin
uzależniona jest od rodzaju wykupionego
kursu). Pakiet powitalny: plan metra, mapa
miasta, zestaw fiszek „Niemiecki w podróży”
materiały dydaktyczne, informacje o atrakcjach
miasta, zeszyt i długopis. Na zakończenie
kursu – certyfikat jego ukończenia.
progra m fa kultatyw ny
Rejs po Szprewie i wjazd na Wieżę Telewizyjną.
W czasie rejsu zobaczymy najciekawsze
zabytki Berlina z perspektywy rzeki. Wieża
telewizyjna to największa atrakcja turystyczna
Berlina, z której można podziwiać panoramę
miasta. Program realizowany jest przy udziale
minimum 10 osób, koszt około 25 EUR od
osoby.
uw agi
Cena nie obejmuje: dopłat za transport z
miast w Polsce wyszczególnionych w planie
podróży, obowiązkowej dopłaty na realizację
programu -110 EUR zbieranej przez kierownika
w Berlinie (komunikacja miejska w Berlinie,
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
i opłata miejska). Dodatkowo zalecane
kieszonkowe około 70 EUR (w tym pobierana
przy zakwaterowaniu kaucja w wysokości
10 EUR, zwracana w dniu wyjazdu, o ile nie
zostaną wyrządzone szkody) + ok 25 EUR na
ewentualny rejs po Szprewie. Kwalifikacja
uczestników do poszczególnych grup
zaawansowania odbywa się na podstawie
testu przeprowadzonego na początku kursu.
Planowany przyjazd do ośrodka ok. godz.
17:00. Uczestnicy wracający do Szczecina,
Świebodzina oraz własnym transportem
– powrót do domu w przedostatnim dniu
imprezy. Nowość - konsultacje indywidualne.
Istnieje możliwość wykupienia pakietu 5
godzin konsultacji indywidualnych z native
speakerem. Dodatkowe zajęcia językowe lub
konwersacje na wybrany temat z historii,
polityki, kultury. Odbywają się poza godzinami
planowych zajęć i programem zwiedzania
miasta. Koszt pakietu 500PLN, chęć udziału
należy zgłaszać w momencie zapisu na kurs.
p l a n p o d r ó ż y n r 29
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce
wsiadania na str. 35. Dojazd własny: przyjazd
nie wcześniej niż o godz. 18.00, wyjazd nie
później niż o godz. 14.00 w przedostatnim
dniu imprezy Dojazd na trasie Szczecin-BerlinSzczecin mikrobusem firmy przewozowej pod
opieką kierowcy. Wyjazd z parkingu przed
wejściem głównym na dworzec PKP Szczecin
Główny.
t e r m i n y w yj a z d ó w :
1. 10.07 – 23.07
2. 22.07 – 04.08
3. 03.08 – 16.08
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KURSY JĘZYKOWE

H I S Z PA N I A , R O S J A , ŁOT W A

Barcelona, Moskwa,
Ryga
małe grupy
różnorodne opcje
zakwaterowania
doświadczona kadra

Hiszpania - kurs języka
hiszpańskiego
(od 16 lat)

Szkoła ENFOREX
Barcelona, Madryt, Sewilla, Walencja
Stopnie zaawansowania: A1-C2. Zajęcia odbywają się
od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych).
Podczas kursów szkoły w Madrycie i Barcelonie
proponują wymianę kulturalną ze studentami hiszpańskimi uczącymi się w tych szkołach języków obcych. Wszystkie szkoły ENFOREX są akredytowanymi
centrami Instytutu Cervantesa. Kurs intensywny:
20 godzin lekcyjnych tygodniowo w grupach max.
12 osobowych (1 godzina lekcyjna = 55 minut); kurs
intensywny plus: j.w. plus 5 godzin tygodniowo konwersacji; kurs superintensywny: wg kursu intensywnego plus oraz dodatkowo 5 godzin zajęć w grupie
max. 4 osób.

Łotwa - kurs języka rosyjskiego
(od 16 lat)

Szkoła Liden&Denz
Ryga
Stopnie zaawansowania: A1-B1+/B2. Uczestnicy kursów muszą znać cyrylicę. Zajęcia odbywają się od
poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych). Dla nowoprzybyłych studentów organizowane
jest zwiedzanie miasta. Duża populacja rodowitych
Rosjan zamieszkujących Łotwę oznacza, że znakomita większość mieszkańców Rygi posługuje się językiem rosyjskim. Kurs standardowy: 20 godzin lekcyjnych tygodniowo w grupach max. 10 osobowych (1
godzina lekcyjna = 50 minut); kurs intensywny: j.w.
plus 2 razy w tygodniu zajęcia popołudniowe (5 godzin tygodniowo).

Rosja - kurs języka rosyjskiego
(od 16 lat)

Szkoła Liden&Denz
Moskwa, Sankt Petersburg
Stopnie zaawansowania: A1-B1+/B2. Uczestnicy kursów muszą znać cyrylicę. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych).
Dla nowoprzybyłych studentów organizowane jest
zwiedzanie miasta. Kurs standardowy: 20 godzin lekcyjnych tygodniowo w grupach max. 12 osobowych
w Sankt Petersburgu oraz max. 8 osobowych w Moskwie (1 godzina lekcyjna = 50 minut); kurs intensywny: j.w. plus 2 razy w tygodniu zajęcia popołudniowe
(5 godzin tygodniowo).
Hiszpania – szkoła ENFOREX
Rodzaj kursu
2 tygodnie
3 tygodnie
Intensywny (20 godzin)
4.489 PLN
6.589
PLN
– Barcelona (OEKB), Madryt (OEKM)
Intensywny (20 godzin)
4.139 PLN
6.439 PLN
– Sewilla (OEKS), Walencja (OEKW)
Dopłata za kurs intensywny plus (25 godzin) – 99 PLN/tydzień.
Dopłata za kurs superintensywny (30 godzin) – 650 PLN/tydzień
Obowiązkowa dopłata na TFG 10 PLN/os. Szczegóły na str. 241.
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uw agi
Szkoła ENFOREX w Hiszpanii:
Możliwość łączenia kursów w różnych
miastach (np. 1 tydzień Barcelona + 1
tydzień Madryt); szkoły prowadzą kursy
przygotowawcze do egzaminu DELE, kursy
językowe z zakresu biznesu, kursy połączone
z nurkowaniem, flamenco, narciarstwem, grą
w golfa/tenisa jogą, gotowaniem. Możliwość
modyfikacji zakwaterowania i wyżywienia:
pokoje 2-osobowe, zakwaterowanie w
akademikach, mieszkaniach, hotelach, trzy
posiłki dziennie – szczegółowa oferta na www.
almatur.pl
Szkoła Liden&Denz w Rosji i na Łotwie:
Szkoła prowadzi kursy przygotowawcze
do egzaminu TRKI. Możliwość modyfikacji
zakwaterowania
i
wyżywienia:
pokoje
2-osobowe, zakwaterowanie w akademikach,
mieszkaniach, hotelach, trzy posiłki dziennie
– szczegółowa oferta na www.almatur.pl
Wjazd na teren Rosji tylko na podstawie wizy –
koszt ok. 450 PLN, biuro dostarcza dokumenty
niezbędne do ubiegania się o wizę, może
również pośredniczyć w jej wyrobieniu.
Na kursie intensywnym są prowadzone
również zajęcia na poziomach B2/B2+-C1,
ale warunkiem ich realizacji jest zebranie
wymaganej ilości osób - dostępność miejsc
na tych poziomach tylko na potwierdzenie.
terminy rozpoczęcia kurs ów
co tydzień w poniedziałek.
Kursy dla początkujących w Szkole Liden
& Denz w Rosji i na Łotwie:
04.01; 01.02; 01.03; 26.04; 31.05; 14.06; 28.06;
12.07; 26.07; 09.08; 23.08; 06.09; 04.10; 01.11;
06.12.2021r.

4 tygodnie
8.489 PLN
7.889 PLN

Rosja, Łotwa – szkoła Liden&Denz
Rodzaj kursu
2 tygodnie
3 tygodnie
4 tygodnie
Standardowy (20 godzin)
5.679 PLN
8.289 PLN
10.939 PLN
– Moskwa (ORKM),
Sankt Petersburg (ORKP)
Standardowy (20 godzin) – Ryga
5.309 PLN
7.745 PLN
9.989 PLN
(OLKR)
Dopłata za kurs intensywny (25 godzin) - 370 PLN/tydzień
Dopłata sezonowa za kursy w okresie 31.05 - 24.09.2021r. - 290 PLN/tydzień
Obowiązkowa dopłata na TFG 10 PLN/os. Szczegóły na str. 241.
A L M AT U R O P O L E

ś w ia dczenia
Zakwaterowanie: w zależności od wybranej
długości trwania kursu: Hiszpania - 13/20/27
noclegów, Rosja i Łotwa - 14/21/28 noclegów;
u rodzin goszczących, pokoje: 1-osobowe.
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie: śniadania i
obiadokolacje. Pierwszy posiłek: kolacja w
dniu przyjazdu. Ostatni posiłek: śniadanie w
dniu wyjazdu.
Transport: dojazd własny.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL
20.000 EUR, NNW 15.000 PLN.
Materiały do nauki. Opłata rezerwacyjna. Test
wstępny. Certyfikat ukończenia kursu. Wsparcie
przedstawiciela szkoły w trakcie trwania kursu.
Dodatkowo w szkole Liden&Denz w Rosji i na
Łotwie: transfer z dworca/lotniska do rodziny
goszczącej w dniu przyjazdu.

KURSY JĘZYKOWE

F R A N C J A , W ŁO C H Y, A U S T R I A

Rouen, Rzym, Wiedeń
ś w ia dczenia
Zakwaterowanie: 13/20/27 noclegów (w
zależności od wybranej długości trwania
kursu), u rodzin goszczących, pokoje:
1-osobowe.
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie: śniadania i
obiadokolacje, (w szkole French in Normandy
w Rouen w weekendy dodatkowo lunche).
Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu.
Ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu.
Transport: dojazd własny.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.:
KL 20.000 EUR, NNW 15.000 PLN.
Materiały do nauki. Opłata rezerwacyjna.
Test wstępny. Certyfikat ukończenia kursu.
Wsparcie przedstawiciela szkoły w trakcie
trwania kursu. Dodatkowo w szkole ActiLingua
w Wiedniu - karta uprawniająca do zakupu
zniżkowych biletów w wybranych muzeach,
teatrach, restauracjach, sklepach.

renomowane szkoły
wszystkie poziomy
zaawansowania
idealne lokalizacje

Francja - kurs języka
francuskiego

Austria - kurs języka
niemieckiego

(od 16 lat)

(od 16 lat)

Szkoła French in Normandy
Rouen
Stopnie zaawansowania: A1-C2. Zajęcia odbywają się
od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych – zajęcia z tych dni są realizowane w pozostałych dniach kursu).
Dla nowoprzybyłych studentów organizowane jest
zwiedzanie miasta. Zorganizowane popołudniowe
zajęcia klubowe – spotkania studentów mające na
celu poszerzenie praktycznej znajomości języka
poprzez uczestnictwo w takich projektach, jak klub
teatralny, książkowy, filmowy itp. Kurs standardowy:
15 godzin lekcyjnych tygodniowo w grupach max. 15
osobowych (1 godzina lekcyjna = 60 minut) plus 5
godzin tygodniowo zajęć klubowych (gramatyka, fonetyka, książki, film itp.); kurs intensywny: 25 godzin
lekcyjnych tygodniowo plus warsztaty j.w.

Szkoła ActiLingua
Wiedeń
Stopnie zaawansowania: A1-C2. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni
świątecznych).
Oprócz zajęć lekcyjnych 5 godzin w tygodniu zajęć
kulturalnych (zwiedzanie miasta, prezentacja austriackiej muzyki, sztuki, historii, literatury), rozrywkowych (kurs walca wiedeńskiego, party) lub sportowych. Kurs standardowy: 20 godzin lekcyjnych
tygodniowo w grupach max. 12 osobowych (1 godzina lekcyjna = 45 minut); kurs intensywny: j.w. plus
10 godzin zajęć w małych grupach (max 8 osób).

Włochy - kurs języka
włoskiego
(od 16 lat)

Szkoła Leonardo da Vinci
Rzym, Mediolan, Florencja
Stopnie zaawansowania: A1-C2. Zajęcia odbywają się
od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych). Kurs standardowy: 20 godzin lekcyjnych
tygodniowo w grupach max. 14 osobowych (1 godzina
lekcyjna = 45 minut); kurs intensywny: 30 godzin lekcyjnych tygodniowo w grupach max. 14 osobowych.
Francja - szkoła French in Normandy
2 tygodnie
3 tygodnie

Rodzaj kursu
Kurs standardowy (15 godzin + 5)
4.879 PLN
6.612 PLN
– Rouen (OFKN)
Dopłata za kurs intensywny (25 godzin + 5) - 520 PLN/tydzień
Obowiązkowa dopłata na TFG 10 PLN/os. Szczegóły na str. 241.

4 tygodnie
8.529 PLN

uw agi
Szkoła French in Normandy w Rouen:
Szkoła organizuje kursy przygotowujące do
egzaminów DELF/DALF oraz do testów TCF,
a także kursy językowe połączone z kursami
gotowania oraz kursy dla osób w wieku 50+.
Możliwość zakwaterowania w akademikach,
hostelach i hotelach – szczegółowa oferta na
www.almatur.pl
Szkoła ActiLingua w Wiedniu:
Szkoła organizuje kursy przygotowawcze do
egzaminów: OSD i TELC, kursy dla nauczycieli
języka niemieckiego oraz kursy dla osób
w wieku 50+. Możliwość zakwaterowania w
akademikach i mieszkaniach. Oferujemy
również kursy dla dzieci w wieku 12-17
lat z zakwaterowaniem w campusie oraz
kursy dla młodzieży w wieku 16-19 lat z
zakwaterowaniem w akademiku - szczegółowa
oferta na www.almatur.pl
Szkoła Leonardo da Vinci we Włoszech:
Szkoła organizuje kursy przygotowujące do
egzaminów językowych, kursy dla osób 50+,
a także kursy językowe połączone z nauką
muzyki, historii sztuki, projektowania mody,
gotowania itp. Możliwość zakwaterowania
w apartamentach i hotelach – szczegółowa
oferta na www.almatur.pl.
terminy rozpoczęcia kurs ów
co tydzień w poniedziałek.
Terminy rozpoczęcia kursów dla
czątkujących:
Szkoła ActiLingua w Wiedniu:
04.01; 01.02; 01.03; 29.03; 03.05; 07.06;
02.08; 30.08; 27.09; 02.11; 29.11.2021r.
Szkoła Leonardo da Vinci we Włoszech:
04.01; 18.01; 01.02; 15.02; 01.03; 15.03;
06.04; 19.04; 03.05; 17.05; 31.05; 07.06;
05.07; 19.07; 02.08; 16.08; 30.08; 13.09;
11.10; 25.10; 08.11; 22.11; 06.12.2021r.

po05.07;
29.03;
21.06;
27.09;

Austria - szkoła ActiLingua
Rodzaj kursu
2 tygodnie
3 tygodnie
4 tygodnie
Kurs standardowy (20 godzin+5)
5.249 PLN
7.639 PLN
9.989 PLN
– Wiedeń (OAKW)
Dopłata za kurs intensywny (30 godzin + 5) - 590 PLN/tydzień
Dopłata sezonowa za kursy w okresie 04.07 - 28.08.2021r. - 260 PLN/tydzień
Obowiązkowa dopłata na TFG 10 PLN/os.
Włochy - szkoła Leonardo da Vinci
Rodzaj kursu
2 tygodnie
3 tygodnie
4 tygodnie
Kurs standardowy (20 godzin)
4.660 PLN
6.779 PLN
8.989 PLN
– Rzym (OIKR), Mediolan (OIKM),
Florencja (OIKF)
Dopłata za kurs intensywny (30 godzin) - 599 PLN/tydzień
Obowiązkowa dopłata na TFG 10 PLN/os. Szczegóły na str. 241.
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NIEMCY

KURSY JĘZYKOWE

Monachium, Berlin, Kolonia,
Frankfurt, Augsburg
kursy dla młodzieży
i dorosłych
międzynarodowe grupy
popołudniowe animacje

Szkoła Sprachcaffe
(12-21 lat)

Frankfurt
Stopnie zaawansowania: A1-C1. Kurs standardowy –
20 godzin lekcyjnych tygodniowo, kurs intensywny –
30 godzin lekcyjnych tygodniowo (1 godzina lekcyjna
= 45 minut).
Nauka skoncentrowana jest na czterech obszarach
- mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu. Zakwaterowanie u rodziny goszczącej oraz organizowane
przez szkołę zajęcia popołudniowe zapewniają stały kontakt z językiem używanym przez Niemców na
co dzień. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do
piątku (z wyjątkiem dni świątecznych). Popołudniami
organizowany jest program animacyjny obejmujący
zajęcia sportowe, wieczory gier, kino, barbecue, muzea, kręgle, karaoke, zwiedzanie miasta, a w soboty
– całodzienne wycieczki.

Szkoła Astur
(12-17 lat)

Augsburg
Stopnie zaawansowania: A0-B2. 20 godzin
lekcyjnych
tygodniowo
(1
godzina
lekcyjna = 45 minut) w grupach max. 15 osobowych.
Główny nacisk jest kładziony na naukę słownictwa i gramatyki poprzez ćwiczenia praktyczne i interaktywne tak, aby jak najlepiej opanować
umiejętność
komunikacji
werbalnej.
Zakwaterowanie u rodziny goszczącej oraz organizowane przez szkołę zajęcia popołudniowe zapewniają
stały kontakt z językiem używanym przez Niemców

na co dzień. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych). W
soboty – całodniowe wycieczki: (np. Monachium,
Füssen – Neuschwanstein, park rozrywki Skyline
w Bad Wörishofen itp.), codzienne zajęcia popołudniowe (np. zwiedzanie muzeów, zajęcia sportowe
itp.).

Szkoła BWS Germanlingua
(od 16 lat)

Monachium, Berlin, Kolonia
Stopnie zaawansowania: A1-C2. Zajęcia odbywają się
od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych).
Trzy razy w tygodniu zajęcia popołudniowe: spotkania, zwiedzanie, zajęcia sportowe itp. Kurs standardowy: 20 godzin lekcyjnych zajęć tygodniowo
w grupach max. 12 osobowych (1 godzina lekcyjna
= 45 minut); kurs intensywny: 25 godzin lekcyjnych
zajęć tygodniowo w grupach max. 12 osobowych. Istnieje możliwość łączenia jednego kursu w różnych
miastach (np. 1 tydzień Monachium + 1 tydzień Berlin).

Szkoła Sprachcaffe
Rodzaj kursu
2 tygodnie
3 tygodnie
Kurs standardowy (20 godzin)
5.390 PLN
7.960 PLN
– Frankfurt (ODKF)
Dopłata za kurs intensywny (30 godzin) - 270 PLN/tydzień
Rodzaj kursu
Kurs standardowy (20 godzin)
– Augsburg (ODKA)

uw agi
Szkoła Sprachcaffe:
Istnieje możliwość zakwaterowania u rodzin
goszczących: - pokoje 1-osobowe lub w
rezydencji – pokoje 4-osobowe – szczegółowa
oferta na www. almatur.pl
Szkoła Astur:
Istnieje możliwość zakwaterowania w hostelu
młodzieżowym – szczegółowa oferta na
www.almatur.pl
4 tygodnie
10.530 PLN

Szkoła Astur
2 tygodnie

3 tygodnie

4 tygodnie

5.849 PLN

8.699 PLN

11.499 PLN

Szkoła BWS Germanlingua
Rodzaj kursu
2 tygodnie
3 tygodnie
4 tygodnie
Kurs standardowy (20 godzin)
4.135 PLN
5.999
PLN
7.799
PLN
Monachium (ODIM)
Kurs standardowy (20 godzin)
3.699 PLN
5.399
PLN
6.999
PLN
- Berlin (ODKB), Kolonia (ODIC)
Dopłata za kurs intensywny (25 godzin) – Monachium: 235 PLN/tydzień; Berlin, Kolonia: 190 PLN/tydzień
Dopłata za obiadokolacje - 380 PLN/tydzień
Dopłata sezonowa za kurs w okresie 28.06 - 27.08.2021r. – 330 PLN/tydzień
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ś w ia dczenia
Transport: dojazd własny.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.:
KL 20.000 EUR, NNW 15.000 PLN.
Zajęcia pozalekcyjne.
Opłata rezerwacyjna. Test wstępny. Certyfikat
ukończenia kursu. Wsparcie przedstawiciela
szkoły w trakcie trwania kursu.
Szkoła Sprachcaffe
Zakwaterowanie: 13/20/27 noclegów (w
zależności od wybranej długości trwania
kursu), u niemieckich rodzin goszczących,
pokoje: 2-osobowe.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki dziennie):
śniadanie, pakowany lub ciepły lunch, ciepłe
kolacje. Pierwszy posiłek: kolacja w dniu
przyjazdu. Ostatni posiłek: pakowany lunch w
dniu wyjazdu.
Transfer z dworca do rodziny goszczącej
i z powrotem.
Opieka niemieckich wychowawców.Możliwość
wypożyczenia materiałów do nauki (ok. 5-10
EUR/tydzień).
Szkoła Astur
Zakwaterowanie: 14/21/28 noclegów (w
zależności od wybranej długości trwania
kursu), u niemieckich rodzin goszczących
w Augsburgu lub okolicach, pokoje: 2-,
4-osobowe.
Wyżywienie: całodzienne (3 posiłki dziennie):
śniadanie, pakowany lunch (w dni powszednie,
lunch w weekendy), kolacja. Pierwszy posiłek:
kolacja w dniu przyjazdu. Ostatni posiłek:
pakowany lunch w dniu wyjazdu.
Transfer z/na dworzec kolejowy w Augsburgu.
Opieka niemieckich wychowawców.
Materiały do nauki. Bilet na komunikację
miejską na czas trwania kursu.
Szkoła BWS Germanlingua
Zakwaterowanie: 13/20/27 noclegów (w
zależności od wybranej długości trwania
kursu), u niemieckich rodzin goszczących,
pokoje: 2-osobowe, dzielone ze studentem
innej narodowości.
Wyżywienie: śniadania, możliwość dokupienia
obiadokolacji.
Materiały do nauki.

terminy rozpoczęcia kurs ów
Szkoła Sprachcaffe:
wszystkie poziomy zaawansowania: co tydzień
w poniedziałek w okresie: 27.06 - 22.08.2021r.
Szkoła Astur:
wszystkie poziomy zaawansowania: co tydzień
w poniedziałek w okresie 04.07 - 01.08.2021r.
Szkoła BWS Germanlingua:
co tydzien w poniedziałek.
Terminy rozpoczęcia kursów dla początkujących:
04.01; 01.02; 01.03; 29.03; 26.04; 25.05; 21.06;
05.07; 19.07; 02.08; 30.08; 27.09; 25.10; 22.11.2021r.

AUSTRIA

KURSY JĘZYKOWE

Wiedeń
ś wi a d cz e n i a

Zakwaterowanie: 8 noclegów w świetnie położonym hotelu młodzieżowym Brigittenau.
W pobliżu przystanki komunikacji miejskiej,
centrum handlowe i tereny rekreacyjne. W
hotelu sale seminaryjne i klubowe. Pokoje
2 – 4 osobowe z łazienkami, łóżka piętrowe.
Na terenie hotelu bezpłatne Wi–Fi. Uczestnicy muszą zabrać ze sobą ręczniki.
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie z napojami
serwowane w formie bufetu, (możliwa dieta
wegetariańska – prosimy zgłaszać przy zapisie na kurs). Pierwszy posiłek: obiad w dniu
przyjazdu, ostatni: obiad na terenie Czech
przy powrocie do kraju.
Transport: autokar turystyczny z klimatyzacją.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A. NNW
15.000PLN, KL 20.000EUR
Opieka pedagogiczna, zajęcia z języka niemieckiego lub angielskiego z polskimi lektorami. Pakiet powitalny: plan metra, mapa
miasta, zestaw fiszek „Niemiecki w podróży„
lub „Angielski w Podróży”
Materiały dydaktyczne, informacje o atrakcjach miasta, zeszyt i długopis. Na zakończenie kursu – certyfikat jego ukończenia.

najbezpieczniejsza
stolica europy
doświadczeni lektorzy
topowe atrakcje

Wiedeń – to dawna stolica monarchii austrowęgierskiej. Niezliczona ilość zabytków

sprawia, że jest jedną z najczęściej odwiedzanych przez turystów z całego świata stolic Europy. To idealne miejsce do nauki języka niemieckiego i angielskiego. Poza nauką, w czasie
codziennych wycieczek będziemy poznawali wspaniałe zabytki i muzea, uczestniczyli w
rozlicznych wydarzeniach artystycznych i kulturalnych, zachęcających do wykorzystania
nabytych umiejętności językowych oraz do swobodnego poruszania się po tym jednym z
najbezpieczniejszych miast Europy. Oprócz rezydencji cesarzy – Hofburg i Schönbrunn
zobaczymy Belweder, katedrę św. Szczepana i Kahlenberg, z którego Jan III Sobieski dowodził bitwą o Wiedeń. Odwiedzimy najbardziej znane muzea z unikalnymi zbiorami. Nie
ominą nas atrakcje odbywającego się przed wiedeńskim Ratuszem Festiwalu Filmów Muzycznych, Nocną panoramę miasta obejrzymy z wysokości 65 metrów „Diabelskiego Młyna” będącego jedną z atrakcji Prateru – najstarszego europejskiego parku rozrywki. Realizacja ( w zależności od wybranego języka ) projektu „Niemiecki w Praktyce – Praktisches
Deutsch mit Wienern” lub „Angielski w praktyce – English in use”.

Kurs standardowy
j. niemiecki lub j. angielski
(12-18 lat)

Kurs dla osób o różnym poziomie zaawansowania,
obejmuje 20 godzin lekcyjnych (w tym 15 w sali lekcyjnej) języka niemieckiego lub angielskiego prowadzonych przez polskich lektorów na poziomie A1/
A2 i B1. Liczebność grupy 10 – 15 osób. Oprócz zajęć
w sali uczestnicy kursu biorą udział w projektach
językowych – Praktisches Deutsch mit Wienern lub
English in use, obejmujących terenowe gry miejskie,
lekcje muzealne, zabawy edukacyjne i językowe, spotkania z rówieśnikami z całego świata, ćwiczenia w
praktycznym zastosowaniu poznanych wyrażeń językowych podczas wizyt w sklepie, na dworcu, poczcie
czy hotelowej recepcji. Po zakończeniu kursu uczestnicy będą posługiwać się językiem niemieckim lub
angielskim nie tylko z większą pewnością, ale także

bardziej efektywnie w codziennych sytuacjach życiowych. Znakomite położenie i dobre zaplecze rekreacyjne hostelu, kadra mająca duże doświadczenie
w prowadzeniu zajęć i integracji uczestników kursu
między sobą i środowiskiem lokalnym sprawia, że
proponowany przez nas program jest bardzo bogaty
Pozwala on nie tylko udoskonalić praktyczne umiejętności posługiwania się językiem niemieckim czy
angielskim, miło spędzić czas wolny, lecz również
daje możliwość zdobycia szerokiej wiedzy o kulturze,
historii, sztuce i społeczeństwie Austrii. Kontakt z językiem w tak sprzyjających okolicznościach będzie
stanowić zachętę do jego dalszej nauki po powrocie
do domu. Kwalifikacja uczestników do odpowiedniej
grupy językowej odbywa się na podstawie wypełnianego w dniu przyjazdu testu. Skorzystaj z szansy,
oceń swoje umiejętności i rozwiąż przykładowe
testy językowe: almatur.opole.pl/testyjezykowe/.

Kod wyjazdu: OAJW

p ro gr a m fa ku ltat y wn y

Całodzienny rejs statkiem po Dunaju na
trasie Bratysława – Wiedeń. Wyjazd rano
do Bratysławy,
kilkugodzinne zwiedzanie stolicy Słowacji
– Bratysławy, rejs statkiem piękną widokową trasą do Wiednia, powrót na kolację w
hostelu. Wyjazd realizowany przy udziale
min. 15 osób, koszt ok. 55 EUR od osoby.

u wagi

Cena nie obejmuje: dopłat za transport z
miast w Polsce wyszczególnionych w rozkładzie jazdy. Cały program realizowany jest
środkami komunikacji miejskiej. Opłata obowiązkowa – 80 EUR za komunikację miejską i bilety wstępu niezbędne do realizacji
programu wpłacana jest kierownikowi kursu.
Dodatkowo zalecane kieszonkowe około 70
EUR + 55 EUR na ewentualny rejs statkiem po
Dunaju. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport, nakrycie głowy, wygodne
buty, strój kąpielowy i ręczniki. W drodze powrotnej przerwa na zwiedzanie wpisanego na
listę UNESCO kompleksu pałacowo-parkowego Lednice-Valtice.
plan podróży nr 25
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce wsiadania na str. 35. Planowany przyjazd
do hotelu ok. godz. 12.00 drugiego dnia imprezy. Planowany wyjazd z hotelu ok. godz.
9.00 ostatniego dnia imprezy.
t e r m i n w yj a z d u :
1. 04.08 – 13.08

J. niemiecki / J. angielski

Termin

Ceny

First Moment

1

3.189 PLN

2.889 PLN

First Moment do 14.02.2021 - zniżka 300 PLN. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Szczegóły promocji i
specjalne benefity dla stałych klientów na str. 3. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji od 4% (w ramach FM
do 14.02.2021 – UKR GRATIS) - szczegóły na www.almatur.pl
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POLSKA

KURSY JĘZYKOWE

Jastrzębia Góra
ś w ia dczenia
Zakwaterowanie: 10 noclegów. Ośrodek
Wypoczynkowy Klif położony ok. 400 m od
plaży. Pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienkami
oraz segmenty dwupokojowe 2+4 z łazienkami.
Obiekt dysponuje salą telewizyjną i
dyskotekową. Na ogrodzonym terenie znajduje
się: boisko do piłki siatkowej, plac zabaw dla
dzieci, miejsce do grilla i wspólnych ognisk.
Wyżywienie: Całodzienne (3 posiłki) w
stołówce ośrodka. Śniadania i kolacje w
formie bufetu, obiad serwowany do stolika.
Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu,
ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu oraz
prowiant na drogę powrotną.
Transport: autokar z klimatyzacją i toaletą.
Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A. NNW 15.000 zł.
Opieka instruktora-wychowawcy.
Realizacja programu.

autorski program
nauczania
nadmorski klimat
zwiedzanie gdańska

uw agi
Cena nie obejmuje dopłaty za transport
z miast wyszczególnionych w planie
podróży.

Jastrzębia Góra - najdalej na północ wysunięta miejscowość w Polsce, położona na ma-

lowniczym, klifowym wybrzeżu Bałtyku. Plażę w Jastrzębiej Górze wykorzystamy do
organizacji niezliczonej ilości gier i zabaw, które oprócz doskonałej atmosfery zapewnią
integrację oraz dużo śmiechu. Przygotowaliśmy bogaty program bazujący na doskonałej
zabawie, rozwijaniu kreatywności, ruchu, aktywnym wypoczynku, zaspokajaniu ciekawości, tworzeniu relacji i oczywiście słodkim leniuchowaniu na plaży. Nie zapominamy o tym,
że Region Pomorza to wiele atrakcji turystycznych.

pla n podróży nr 3
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za
miejsce wsiadania na str. 35. Planowany
przyjazd do ośrodka w godz. 18.00-20.00.
Planowany wyjazd z ośrodka w godz. 8.009.00. Dojazd własny: przyjazd nie wcześniej
niż o godz. 16.00, wyjazd nie później niż o
godz. 12.00.

t e r m i n y w yj a z d ó w :

Coraz większa cześć młodzieży zdaje już sobie sprawę, jak niezmiernie ważnym atutem w dzisiejszym świecie jest umiejętność porozumiewania się w języku obcym. Na naszych obozach przygotowujemy młodzież aby swobodnie i pewnie posługiwała się językiem w naturalnym środowisku
kulturowym oraz aby pozbawiona kompleksów poczuła się jak prawdziwi „Obywatele Świata”.
Będzie to fantastyczna przygoda językowa, a także świetny sposób na przyswajanie wiedzy dzięki
ciekawym warsztatom.

English Wave Summer
(od 12-16 lat)

Program naszego obozu jest jedynym w Polsce, w
czasie trwania którego, uczestnicy będą mieli stały
kontakt z językiem angielskim. English Wave Summer jest interaktywnym obozem, podczas, którego
komunikujemy się wyłącznie w języku angielskim
ale w naturalny sposób. Nasz native speaker ma
ogromne doświadczenie w pracy z młodzieżą i nauczaniu. Nie ma takiego drugiego obozu, który oferowałby zarówno zajęcia sportowe jak i takie, które
wymagają kreatywności. Ćwiczymy ciało i umysł.
Dajemy możliwość uczestniczenia w zawodach
sportowych, zabawach artystycznych, odgrywaniu
ról jak również rozwijamy zainteresowania z wykoKod: PPOJ

rzystaniem najnowszych multimediów: vlogging,
social media strategy, fotoreportaż, sztukę cyfrową,
plastic art, efekty specjalne i produkcję muzyczną.
Podczas rozwiązywania zadań w ramach przygotowanych projektów, uczestnicy zdobywają umiejętności związane z komunikowaniem się i współpracą
w grupie. Każdego dnia uczestnicy biorą udział w
urozmaiconych zajęciach i w niezwykle stymulujących wyobraźnię projektach. Będziecie zaskoczeni,
jak odpowiednie podejście do nauczania sprawia,
że nauka języka może być świetną zabawą. Nasze
jedyne wymagania to znajomość języka w stopniu
komunikatywnym.

English Wave Summer

Terminy

Cena

First Moment

1-5

1 999 PLN

1 799 PLN

First Moment do 14.02.2021 - zniżka 200 PLN. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Szczegóły promocji i specjalne benefity dla stałych klientów na str. 3. Przy płatności bonem turystycznym za imprezy
realizowane w Polsce - dodatkowa zniżka 50 PLN. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji od 4% - szczegóły na
www.almatur.pl
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1 29.06-09.07;
2 10.07-20.07;
3 21.07-31.07;
4 01.08-11.08;
5 12.08-22.08.

POLSKA

KURSY JĘZYKOWE

Kortowo
ś w ia dczenia
Zakwaterowanie: Dom studencki, pokoje
2-osobowe z łazienkami. W akademiku
znajduje się świetlica, sala TV. Miasteczko
akademickie Kortowo należy do Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego
w
Olsztynie,
położone jest poza miastem nad jeziorem
Kortowskim, w otoczeniu lasów i parków.
Wyżywienie:
całodzienne
(3
posiłki)
w stołówce kampusu. Śniadania i kolacje
w formie bufetu, obiad serwowany do stolika.
Możliwość zamówienia diety specjalnej,
koniecznie prosimy w rezerwacji zaznaczyć
wybór w module o dopłatach opcjonalnych.
Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu.
Ostatni posiłek: śniadanie w dniu wyjazdu
oraz prowiant na drogę powrotną.
Transport: autokar z klimatyzacją i toaletą.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.:
NNW 15.000 PLN.
Opieka instruktora-wychowawcy.
Realizacja programu

sprawdzeni
nauczyciele
małe grupy
miasteczko akademickie
nad jeziorem

Kortowo FunFestival to obóz, który niezmiennie od lat, przyciąga młodzież pragnącą

dobrej zabawy, niezliczonej ilości atrakcji, integracji, rekreacji i sportu w najlepszym wydaniu. W Kortowie jest wszystko aby przyjemnie spędzić wakacje: dobra muzyka, doborowe
towarzystwo, zajęcia artystyczne i sportowe oraz nowoczesne obiekty sportowo-rekreacyjne. Położone nad brzegiem jeziora, miasteczko akademickie, uznane za najpiękniejszy
kampus akademicki w Polsce, dysponuje obiektami sportowymi na najwyższym poziomie.

W obozowym planie dnia słowo nuda nie istnieje. Zajęcia sportowe, gry, warsztaty i inne atrakcje
uzupełnia obecność native speakerów. Pod ich czujnym i troskliwym okiem wspólne zadania językowe i konwersacje stają się czystą przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Udział w obozie języka angielskiego to świetny sposób na przyswajanie wiedzy dzięki ciekawym warsztatom.
Konwersacje z native speakerem dają dodatkowe możliwości rozwijania i rozszerzania swojego
poziomu j. angielskiego.

uw agi
Cena nie obejmuje dopłaty za transport
z miast wyszczególnionych w planie podróży.
pla n podróży nr 1
Lista przystanków oraz wykaz dopłat za miejsce
wsiadania na str. 35. Planowany przyjazd do
ośrodka w godz. 16.00-19.00. Planowany wyjazd
z ośrodka w godz. 9.30-10.30. Dojazd własny:
przyjazd nie wcześniej niż o godz. 16.00, wyjazd
nie później niż o godz. 12.00.

Angielski z native speakerem
(14-18 lat)

W programie obozu zapewniamy: 3 lekcje języka angielskiego dziennie (po 60 min) z native speakerem
w formie konwersacji i warsztatów, maksymalnie 10
uczestników w grupie; zróżnicowany i wysoki poziom nauczania; wykwalifikowani nauczyciele native
speakers; certyfikat ukończenia obozu; bogaty program zajęć popołudniowych, gry, zabawy, rozgrywki
i zajęcia sportowe, dyskoteki, pokazy filmów, plażowanie. Udział w obozie języka angielskiego to świetny sposób na przyswajanie wiedzy dzięki ciekawym
warsztatom. W taki sposób najlepiej i najszybciej
doskonalić swoje umiejętności lingwistyczne.
Kod wyjazdu:
PPOK

progra m fa kultatyw ny
Proponujemy
wzbogacenie
programu
obozu o dodatkowe zajęcia fakultatywne.
Za dodatkową opłatą (płatne przy zakupie
obozu) można dokonać wyboru jednej z
poniższych propozycji: jazda konna – 3 wizyty
w stadninie koni (zaznajomienie z koniem i
jazda na lonży lub samodzielnie zależnie od
umiejętności) – 175 zł; taniec – uczestnictwo
w 5 zajęciach grupy tanecznej po 1,5 godz.
– 150 zł; tenis – 4 treningi po 1,5 godz. na
korcie tenisowym z partnerem do gry oraz
instruktorem – 150 zł; fotografia – uczestnictwo
w 5 zajęciach grupy fotograficznej po 1,5
godz. – 150 zł; gotowanie – uczestnictwo w 4
zajęciach grupy kulinarnej po 1,5 godz. – 150
zł; paintball – uczestnictwo w grze terenowej
z użyciem strzeleckiej broni na żelowe kulki –
90 zł; park linowy – 75 zł.

t e r m i n y w yj a z d ó w :
1 02.07-12.07;
2 13.07-23.07;
3 24.07-03.08;
4 04.08-14.08;
5 15.08-25.08.

Angielski z native speakerem

Terminy

Ceny

First
Moment

1-5

2 149 PLN

1 949 PLN

First Moment do 14.02.2021 - zniżka 200 PLN. Liczba miejsc w promocji ograniczona. Szczegóły promocji
i specjalne benefity dla stałych klientów na str. 3. Przy płatności bonem turystycznym za imprezy realizowane w Polsce - dodatkowa zniżka 50 PLN. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji od 4% - szczegóły na
www.almatur.pl
A L M AT U R P O L S K A
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M A LTA

KURSY JĘZYKOWE

Malta - zielone szkoły

W

yjazdy językowe na Maltę to doskonałe połączenie nauki i wypoczynku. Łącząc
naukę i zabawę uczestnicy otrzymują niepowtarzalną szansę praktycznego wykorzystania języka angielskiego. Po zajęciach językowych uczestnicy mogą relaksować się
na plażach.

zajęcia z native speaker-em
niemieccy lektorzy
nauka i zwiedzanie
małe grupy

Nauka języka
(12-18 lat)

Zajęcia języka angielskiego obejmują - 20 lekcji po
45 min w maltańskiej szkole językowej IELS. Zajęcia
prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę lektorską (native speakerzy) w zamkniętych grupach
polskich (w godzinach przedpołudniowych lub popołudniowych) i mających na celu wsparcie nauki
języka angielskiego poprzez poprawę płynności
mówienia i zwiększenia motywacji do nauki języka
obcego. Szkoła posiada akredytację maltańskiego
Ministerstwa Edukacji oraz jest członkiem ALTO
(Association of Language Travel Organisations),
FELTOM (Federation of English Language Teaching
Organisations of Malta).

To niewielki wyspiarski kraj, położony na Morzu Śródziemnym, między Sycylią a Afryką. Przez
ponad 200 lat Malta była brytyjską kolonią i do
dnia dzisiejszego jej pozostałościami jest ruch
lewostronny oraz będący w codziennym użyciu
język angielski, jeden z dwóch języków urzędowych. Malta jest krajem rozwiniętym gospodarczo,
o bardzo wysokim wskaźniku zadowolenia z życia
(14 miejsce na świecie) i poziomie bezpieczeństwa
(wg. rankingu „The Wall Street Journal” - trzecim
najbezpieczniejszym państwem świata).

15-29 uczestników + nauczyciel gratis

30-50 uczestników + 2 nauczycieli gratis

Cena za osobę

Cena za osobę

Zakwaterowanie u Rodziny

1 899 PLN

1 699 PLN

Zakwaterowanie w Rezydencji

2 299 PLN

1 999 PLN

A L M AT U R P O L S K A
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o m a lc i e . . .

KURSY JĘZYKOWE

p r z y k ł a d o w y p ro g r a m
Dzień 1: Wylot na Maltę, transfer z lotniska do
rodzin goszczących/rezydencji, zakwaterowanie.
Dzień 2-7: Zajęcia językowe w klasach oraz zajęcia
pozalekcyjne i wycieczki.Valletta - stolica Malty;
spacer po mieście Mdina - malownicze, średniowieczne miasto - dawna stolica Malty; Comino plażowanie i kąpiel na pięknej Blue Lagoon Sliema; shopping.
Dzień 8: Wykwaterowanie, transfer na lotnisko, powrót do Polski

M A LTA

ś w ia dczenia
Kurs: Kurs: 20 lekcji po 45 min w matańskiej
szkole językowej IELS.
Zakwaterowanie: 7 noclegów:
1. Matlańskie rodziny goszczące - pokoje 2-, 3-,
4-osobowe 2. Rezydencja szkoły IELS położona
w miejscowości Sliema. Pokoje 3-4 osobowe
z łazienką i klimatyzacją.
Wyżywienie: śniadania, pakowane lunche,
obiadokolacje
Ubezpiecznie: KL i NNW
Transfer z i na lotnisko.
Opieka pilota Almatur.
Realizacja programu. Opłata klimatyczna.
uw agi
Cena nie obejmuje: transportu z/na Maltę*,
transportu lokalnego, 50 EUR obowiązkowej
dopłaty na realizację programu (płatne w EUR
na miejscu u Pilota), dodatkowych wycieczek
fakultatywnych, diety specjalnej.
*Na
życzenie
Klientów
umożliwiamy
rezerwację biletów na przelot samolotem
liniowym na trasie Warszawa-Malta-Warszawa
(czerwiec i wrzesień). W innych terminach
możliwa jest również rezerwacja przelotu
tanimi liniami lotniczymi z: Warszawy,
Gdańska, Krakowa, Poznania,
Wrocławia.
t e r m i n y w yj a z d ó w :
Szczegółowe informacje dostępne pod
numerem telefonu +48 22 825 69 08

A L M AT U R P O L S K A
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informacje dodatkowe
do oferty turystycznej – kursy językowe 2021
Zawarcie umowy
• Zawarcia umowy na rzecz Uczestnika nieposiadającego
zdolności do czynności prawnych (poniżej 13 lat) dokonują
jego rodzice lub jego prawny opiekun. W przypadku Uczestnika o ograniczonej zdolności do czynności prawnych
(wiek 13 – 18 lat) umowę podpisują za niego rodzice lub też
jego prawny opiekun bądź też Uczestnik ten samodzielnie,
przy tym w tej sytuacji musi on przedstawić pisemną zgodę
rodziców lub opiekuna prawnego. Jeśli zawarcia umowy na
rzecz niepełnoletnich Uczestników dokonuje inna osoba
dorosła, to winna ona przedstawić napisane w formie oświadczenia upoważnienie rodziców lub prawnych opiekunów
do dokonania tej czynności.
• W imprezach dla młodzieży biorą udział uczestnicy w wieku
podanym w ofercie. Ewentualne odstępstwa od tej zasady w
granicach jednego roku są możliwe jedynie po zgodzie organizatora i pod warunkiem zaakceptowania przez uczestnika
i opiekuna zasad obowiązujących dla danej grupy wiekowej.
Ceny
• Oferta turystyczna zawarta w katalogu imprez została opracowana na podstawie zebranych informacji i stanu prawnego aktualnych w dniu jej udostępnienia.
• Podane w katalogu informacje o cenach biletów, imprez
fakultatywnych, komunikacji miejskiej itp. mają charakter
orientacyjny. Cena imprezy obejmuje świadczenia podane
w umowie.
Kwalifikacja na obóz
• Dla prawidłowej realizacji umowy niezbędne jest pobranie od sprzedawców karty kwalifikacyjnej uczestnika obozu/kolonii, wypełnienie jej przez uprawnione osoby oraz
oddanie przedstawicielowi Almaturu na miejscu zbiórki.
Ze względów organizacyjnych prosimy nie pozostawiać kart
kwalifikacyjnych w punktach sprzedaży. Przekazanie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej jest warunkiem
przyjęcia uczestnika na obóz.
• Podanie przez rodziców lub opiekunów nieprawdziwych
danych lub zatajenie istotnych informacji o uczestniku
w karcie kwalifikacyjnej może być przyczyną rozwiązania
umowy przez organizatora.
• Bezpieczny udział w kolonii lub obozie osób niepełnosprawnych, z dysfunkcjami (ADHD, spektrum autyzmu, itp.)
lub przewlekle chorych, wymaga zapewnienia odpowiednich warunków i opieki. Z tego powodu przed podpisaniem
umowy należy poinformować sprzedawcę (i za jego pośrednictwem organizatora wypoczynku) o szczegółach każdej
tego typu dolegliwości, w celu uzyskania od niego zgody na
zakwalifikowanie uczestnika.
• Jeśli zapewnienie odpowiednich warunków i opieki wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, to kwalifikacja
następuje po zaakceptowaniu przez rodziców/opiekunów
tych kosztów.
• Organizator ma prawo odmówić zakwalifikowania uczestnika na kolonie lub obóz w przypadku, gdy nie jest w stanie
zapewnić mu odpowiednich warunków i opieki.
Realizacja imprez
• Podróżny rozpoczynający udział w imprezie zobowiązany
jest posiadać wymagane w ofercie dokumenty oraz sprzęt
lub ekwipunek. Konieczne jest również posiadanie legitymacji szkolnej.
• Uczestnicy imprez dla młodzieży znajdują się pod opieką
wykwalifikowanej kadry, w skład której w zależności od imprezy wchodzą wychowawcy, instruktorzy, piloci, rezydenci
itd. Kadra jest odpowiedzialna za prawidłowy i bezpieczny
przebieg imprezy, a uczestnicy obozów mają obowiązek
podporządkowania się jej poleceniom. Pod opieką jednego
wychowawcy znajduje się w zależności od obozu nie więcej
niż 15-20 niepełnoletnich Uczestników.
• Opieka Almaturu rozpoczyna się z chwilą przekazania
niepełnoletnich uczestników przedstawicielowi Almaturu
na miejscu zbiórki, a kończy przekazaniem ich uprawnionym
osobom po powrocie lub w inny sposób, ustalony indywidualnie z prawnym opiekunem uczestnika. Prosimy rodziców
o punktualne stawienie się w miejscu powrotu w celu odbioru uczestników.
• Przedstawiony w ofercie program ramowy jest propozycją
zajęć z obozowiczami, a jego realizacja może być uzależniona od możliwości uczestników, a także od warunków pogodowych.
• Przy dojeździe własnym na obóz krajowy prosimy o przywóz uczestników nie wcześniej niż na godzinę przed planowanym przyjazdem autokaru do obiektu. Ze względów
organizacyjnych może nie być możliwe wcześniejsze zakwaterowanie i zapewnienie opieki przez Almatur. Odbiór
uczestników winien nastąpić nie później niż godzinę po
odjeździe autokaru w ostatnim dniu obozu.
• Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania “Regulaminu
obozu”, z którym zapoznają się na początku imprezy.
• W szczególności „Regulamin” zobowiązuje Uczestników do:
- podporządkowania się poleceniom kadry obozu,
- nie spożywania alkoholu, nie palenia papierosów, nie używania narkotyków,
- przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących
w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu (m.in. przepisy p. poż., poruszania się po drogach
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publicznych, BHP, ciszy nocnej i korzystania z kąpieliska),
- nie oddalania się z terenu zakwaterowania lub miejsca
zajęć,
- korzystania ze sprzętu pływającego i kąpieliska tylko za
zgodą i pod nadzorem instruktora-wychowawcy,
- użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu
rekreacyjno-sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem,
- utrzymywania porządku na terenie obozu, brania aktywnego udziału w zajęciach,
- zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami
i zasadami obowiązującymi na obozie, a także zwyczajami
panującymi w danym kraju.
- W trakcie prowadzonych zajęć programowych oraz podczas ciszy nocnej uczestnicy nie mogą używać telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. W tym
czasie powinny one być umieszczone w miejscach wskazanych przez opiekunów. Korzystanie podczas obozu z
telefonów i innych urządzeń elektronicznych służących do
rejestracji dźwięku i obrazu nie może naruszać przepisów
prawa dotyczących ochrony danych osobowych, dóbr osobistych i praw autorskich.
• W stosunku do Uczestników nie przestrzegających zasad
objętych regulaminem Almatur zastrzega sobie prawo do
zastosowania odpowiednich do przewinienia środków
dyscyplinujących takich jak: upomnienie, powiadomienie
rodziców czy powiadomienie szkoły. Poważne naruszenie
zasad, a w szczególności: spożywanie alkoholu, używanie
narkotyków lub sprowadzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników grozi wydaleniem
uczestnika z obozu.
• W stosunku do uczestnika, którego zachowanie wzbudza podejrzenia, że jest pod wpływem alkoholu, kierownik
obozu ma prawo użycia alkomatu, będącego na wyposażeniu obozu lub wezwania Policji w celu stwierdzenia stanu
trzeźwości uczestnika.
• Organizator nie gwarantuje na określonym obozie uczestnictwa odpowiedniej ilości młodzieży w danym wieku, gdyż
nabór odbywa się poprzez zakupy indywidualne, a oferta
jest ogólnie dostępna. W przypadku, gdy ilość uczestników
w grupie jest mniejsza niż 10 zajęcia obozowe mogą odbywać się wspólnie z innym grupami wiekowymi. W takim
przypadku program zajęć będzie dostosowany do możliwości i wieku uczestnika.
• Polscy piloci i wychowawcy nie są uprawnieni do przewodnictwa po wnętrzach muzealnych oraz innych miejscach
zastrzeżonych prawem danego kraju dla licencjonowanych
przewodników.
• Imprezy fakultatywne pozwalają połączyć wypoczynek z
poznaniem odwiedzanego kraju, jego kultury i mieszkańców.
Organizowane są na miejscu pobytu podróżnych turystów
przez biura miejscowe. W katalogu podawany jest w celach
informacyjnych, orientacyjny program i uśrednione ceny
najbardziej typowych miejscowych imprez. Odpłatność za
nie wnoszona jest przez turystów do biura organizującego
daną imprezę. Nie wszystkie imprezy fakultatywne odbywają
się z udziałem polskojęzycznego przewodnika. Uczestnictwo
w imprezach fakultatywnych jest dobrowolne, a Almatur nie
gwarantuje, że wszystkie podane imprezy fakultatywne się
odbędą, gdyż do realizacji mogą być wymagane odpowiednie warunki pogodowe lub minimalna ilość chętnych,
określona przez miejscowe biuro.
Informacje o przebiegu obozu, kontakt z Uczestnikami
• Almatur uruchamia specjalną linię telefoniczną “Almatur
Help Line” – numer 42 632 17 41. Pod tym numerem codziennie w okresie wakacji i ferii, przez całą dobę pracownicy Almaturu służą informacjami związanymi z wyjazdami i
powrotami z obozów.
• Adres i numer telefonu obiektu, w którym zakwaterowani
są uczestnicy obozu znajduje się na umowie-zgłoszeniu.
• W trakcie trwania imprez dla młodzieży mogą być wykonywane przez przedstawiciela organizatora zdjęcia zbiorowe,
pozowane i nie pozowane, jednak zawsze za wiedzą i
domniemaną zgodą osób znajdujących się w kadrze. Za
domniemaną zgodę uznaje się dobrowolne uczestnictwo/
pozowanie do zdjęcia. Zdjęcia te wykorzystywane będą
wyłącznie do promocji imprezy w materiałach reklamowych
w ramach marketingu bezpośredniego Almaturu, a także do
dystrybucji wewnętrznej wśród osób znajdujących się na
zdjęciu.
W przypadku braku zgody na wykorzystanie zdjęć w celach wskazanych powyżej, zobowiązuje się rodziców lub
prawnych opiekunów do wpisania odpowiedniej uwagi w
karcie kwalifikacyjnej, a uczestników imprez do unikania sytuacji w których mogą być sfotografowani, zaś w przypadku
mimowolnego sfotografowania zwrócenia uwagi wykonawcy
zdjęcia z prośbą o jego skasowanie.
Transport
• Almatur korzysta z autokarów własnych oraz innych koncesjonowanych przewoźników drogowych. Autokary innych
firm są oznaczone tablicą z logo Almaturu umieszczoną
za przednią szybą autokaru. Wszystkie autokary wykorzystywane przez Almatur posiadają rozkładane siedzenia,
radiomagnetofon i mikrofon oraz wyposażenie dodatkowe,
wymienione w ofercie.
• W przypadku bardzo małej ilości zainteresowanych (mniej
niż 6 osób), organizator zastrzega sobie prawo odwoła-

nia dojazdów z danej trasy lub miejscowości, o czym
niezwłocznie powiadomi podróżnego na trwałym nośniku,
nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Podróżny, któremu odwołano dojazd ma prawo wyboru innego miejsca wyjazdu, na trasie realizowanej przez Almatur,
za zwrotem całości wpłaconej wcześniej dopłaty za miejsce
wsiadania. Podróżny po otrzymaniu powiadomienia od organizatora, w wyznaczonym terminie informuje organizatora, że przyjmuje proponowaną zmianę miejsca wyjazdu albo
odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych
wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie.
• Na imprezach autokarowych, w miarę dostępności miejsc
na trasach dojazdowych istnieje możliwość zmiany miejsca
wyjazdu lub powrotu. Zmian tych można dokonać bezpłatnie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. W
przypadku dokonywania zmian w 7 dniu lub później przed
rozpoczęciem w imprezy każdorazowo pobierana jest opłata
wysokości 50 PLN od osoby.
• Podczas przejazdów po Polsce możliwe są przesiadki, a
trasy do miejsca przesiadkowego mogą być realizowane innymi środkami transportu niż autokar docelowy, takimi jak
np. samochód osobowy, mikrobus lub inny autokar.
• W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych ilość
bagażu ograniczona jest do jednej sztuki bagażu zasadniczego (max. 20 kg, o ile oferta nie przewiduje inaczej)
oraz jednej sztuki bagażu podręcznego (do 5 kg) na osobę.
Obsługa autokarów ma prawo odmówić zabrania bagażu,
który przekracza te limity. Każdy bagaż zasadniczy przekazywany obsłudze powinien być podpisany imieniem i
nazwiskiem właściciela.
• Na miejsce zbiórki należy się zgłosić minimum 10 minut
przed planowanym odjazdem autokaru. Miejsca w autokarach wskazuje Uczestnikom pilot podczas wsiadania do
autokaru docelowego.
• Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pasażerów oraz komfort podróżowania uprasza się podróżnych o spożywanie
posiłków oraz ciepłych napoi w trakcie postojów autokaru.
Jeśli fotele są wyposażone w pasy bezpieczeństwa, należy
pasy te mieć zapięte w trakcie przejazdu autokaru.
• Możliwość korzystania z toalet w autokarach ze względu na ich małą pojemność oraz komfort podróżowania
jest ograniczona do sytuacji nadzwyczajnych. Prosimy o
korzystanie z toalet publicznych podczas przerw w podróży
i zabranie ze sobą drobnych monet (bilonu) na związane z
tym płatności.
• Prosimy o upewnienie się, czy po zakończeniu podróży nie
został pozostawiony w autokarach i innych środkach transportu bagaż osobisty (przewożony pod nadzorem pasażera)
oraz zasadniczy - przekazany obsłudze autokaru.
• Na trasie przejazdu autokaru z Polski do miejsca docelowego za granicą, średnio co 3-4 godziny organizowane są
postoje, jeśli tylko jest możliwe - na parkingach z toaletą i
barem. Czas postoju wynosi od 20 do 45 minut. Sugerujemy więc zabranie ze sobą niewielkiej ilości waluty krajów
tranzytowych. Przy niektórych, dłuższych trasach przewidziane są dłuższe postoje (na posiłek). Jeśli miejsce takich
postojów jest określone, to w ofercie podano ich miejsce
i sugerowaną ilość potrzebnych dewiz. W pozostałych
przypadkach proponujemy zabranie na ten cel waluty krajów tranzytowych, przy założeniu, że ceny posiłków w zajazdach w tych krajach to równowartość 10-15 EUR.
• Odprawa bagażowa na lotnisku rozpoczyna się zwyczajowo
na dwie godziny przed planowaną godziną wylotu. Bilety
lotnicze wydawane są na lotnisku przez przedstawiciela Almaturu, obejmują przelot tam i z powrotem. Bilety należy
zachować na przelot powrotny. Podczas lotu uczestnicy znajdują się pod opieką personelu pokładowego. Po odprawie
celnej w kraju docelowym powita podróżnych przedstawiciel Almaturu i skieruje do odpowiednich autokarów lub
mikrobusów.
• W portach wylotowym bagaż podręczny jest dokładnie
sprawdzany przez służby lotniska. Nie wolno zabierać w nim
przedmiotów uznawanych za niebezpieczne, takich jak na
przykład: noże, nożyczki, scyzoryki, pilniczki do paznokci.
Aby uniknąć utraty tego typu przedmiotów zalecamy umieszczenie ich w bagażu głównym.
• Pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania wskazań
kierowców i personelu pokładowego w zakresie dotyczącym
bezpieczeństwa i organizacji przewozu lub przelotu.
Zakwaterowanie
• W katalogu podano położenie, rodzaj i kategorie obiektów
zakwaterowania (kategorii hotelu), określanej według przepisów kraju pobytu.
• W ofercie proponujemy zakwaterowanie w obiektach, takich jak hotele, pensjonaty, akademiki, apartamenty. Standard hoteli wyznaczony jest ilością posiadanych gwiazdek
zgodnie z przepisami danego kraju. Hotele z taką samą
ilością gwiazdek w różnych krajach mogą różnić się standardem i wyposażeniem pokoi.
• Wszystkie obiekty zakwaterowania obozów młodzieżowych
są dopuszczane do eksploatacji na mocy odpowiednich,
obowiązujących w danym kraju przepisów, a w Polsce zgłoszone do właściwego terytorialnie Kuratorium Oświaty i dopuszczone do działalności przez Państwowego Inspektora
Sanitarnego. Opis rodzaju zakwaterowania, standardu, infrastruktury oraz wyposażenia pokoi znajduje się w ofercie.

• W większości obiektów zakwaterowania doba hotelowa
rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy o godzinie 9.00.
Uczestnicy podczas oczekiwania na zakwaterowanie oraz po
wykwaterowaniu w ostatnim dniu pobytu składają bagaże w
miejscu wskazanym przez opiekunów lub pilota.
Posiłki
• Ilość i rodzaj posiłków określone są w opisie świadczeń
danej imprezy. Posiłki w trakcie przejazdów nie są zwykle
przewidziane, prosimy o zabranie odpowiedniej ilości prowiantu na drogę oraz kieszonkowego na zakup żywności na
drogę powrotną.
• W trakcie wyjazdów zagranicznych przeważnie serwowane
są dania kuchni regionalnej, których smak, sposób podania
oraz składniki mogą odbiegać od przyzwyczajeń polskich
uczestników, a napoje do posiłków (poza śniadaniami) są
dodatkowo płatne, chyba, że oferta przewiduje inaczej.
• Wydawany na drogę powrotną uczestnikom obozów prowiant zastępuje jeden posiłek. Prosimy o zwrócenie uwagi,
że przy dłuższym przejeździe może on nie być wystarczający na całą podróż powrotną. W takim przypadku prosimy o
zapewnienie uczestnikom środków na zakup dodatkowych
posiłków.
• Ze względów organizacyjnych nie zawsze możliwe jest
zapewnienie uczestnikom wyżywienia w formie specjalistycznej diety. Informacje o tym jakie diety są możliwe do
realizacji w danym ośrodku podano w ofercie. Wybór diety
łączy się najczęściej z koniecznością dopłaty i winien być
dokonany z odpowiednim wyprzedzeniem.
• Jeśli w skład wyżywienia wchodzi podwieczorek, to może
on być podawany przy obiedzie w postaci np. owocu, słodyczy, jogurtu itp.
Ubezpieczenie
Każdy uczestnik imprezy organizowanej przez Almatur jest
ubezpieczony na mocy podpisanej umowy generalnej z
ubezpieczycielem w zakresie podanym w „Warunkach uczestnictwa”.
• Almatur poinformuje podróżnych o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o
możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Dotyczy to
także zagrożeń powstałych po zawarciu umowy
• Uczestnik musi spełnić wymogi zdrowotne, umożliwiające
uczestnictwo w danej imprezie w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu jego samego lub innych uczestników imprezy
oraz potwierdzić je w Karcie Kwalifikacyjnej.
• Ubezpieczenie zawarte w cenie imprezy odbywającej się
w Polsce nie obejmuje kosztów leczenia, w tym zakupu
lekarstw. Obcokrajowcy, nie posiadający prawa do bezpłatnego leczenia w Polsce powinni we własnym zakresie
wykupić polisę ubezpieczeniową na pokrycie ewentualnych
kosztów leczenia podczas trwania imprezy.
• Uczestnicy obozów młodzieżowych cierpiący na choroby
przewlekłe muszą przed wyjazdem uzyskać zgodę i zalecenia swojego lekarza oraz odnotować je w Karcie Kwalifikacyjnej. Almatur nie zapewnia lekarstw i środków medycznych
stosowanych przy chorobach przewlekłych i chronicznych.
• Uczestnicy zagranicznych imprez narciarskich i snowboardowych dodatkowo objęci są ubezpieczeniem związanym z
uprawianiem sportów zimowych którego przedmiotem jest
OC rzeczowe i osobowe 30000 EUR i sprzęt sportowy 1000
PLN, uczestnicy obozów narciarskich i snowboardowych w
Polsce objęci są ubezpieczeniem związanym z uprawianiem
narciarstwa i snowboardu, którego przedmiotem jest OC
rzeczowe i osobowe 20000 PLN i sprzęt sportowy 1000 PLN.
• W przypadku obozów młodzieżowych wszelkie formalności związane z udzieleniem pomocy medycznej lub innych
usług assistance oraz pokrycia kosztów za granicą, w imieniu Uczestnika są załatwiane przez kadrę obozu. Dokumentację związaną z kosztami leczenia wypełnia i podpisuje
wychowawca wraz z uczestnikiem. Rozliczeń tych kosztów z
Ubezpieczycielem dokonuje bezpośrednio Almatur.
• Z roszczeniami wynikającymi z ubezpieczeń uczestnicy
występują bezpośrednio do ubezpieczyciela w terminie do
7 dni po zakończeniu imprezy. Szczegółowych informacji
udzielają kadra obozu oraz sprzedawcy.
• W przypadku obozów młodzieżowych, jeśli na podstawie orzeczenia lekarskiego Uczestnik imprezy krajowej nie
spełnia wymogów zdrowotnych umożliwiających mu dalsze
uczestnictwo w imprezie, wychowawcy poinformują o tym
telefonicznie rodziców lub opiekunów. W takim przypadku,
niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, powinni oni
odebrać Uczestnika z miejsca odbywania obozu.
• Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na przechowywanie pieniędzy, telefonów komórkowych i innych przedmiotów
wartościowych w czasie trwania imprezy. Powinny one być
zawsze noszone w sposób bezpieczny przy sobie, a podczas
pobytu w obiektach zakwaterowania zalecamy, aby gotówka,
biżuteria, kamery i inne cenne rzeczy posiadane przez uczestników były przechowywane w sejfie hotelowym lub innym
w miejscu wskazanym przez wychowawców. Należy również
zwrócić uwagę przed każdym opuszczaniu pokoju hotelowego, aby jego drzwi i okna pozostawały zamknięte. Ubezpieczenie bagażu obejmuje tylko rzeczy osobiste (ubrania
i kosmetyki).
• Ubezpieczenie bagażu nie obejmuje zniszczenia walizki/
torby podróżnej, sprzętu sportowego, biżuterii, pieniędzy
oraz dzieł sztuki. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w

zakresie ubezpieczenia przenośnych telefonów, sprzętu
fotograficznego i komputerowego oraz audio-video jest
ograniczona do wysokości 50% sumy ubezpieczenia.
• Dodatkowe informacje w sprawie ubezpieczeń można
uzyskać w przedstawicielstwach Signal Iduna S.A na terenie
całego kraju, w biurach Almaturu oraz na stronie internetowej www.almatur.pl.
Kursy językowe:
• Przy podpisywaniu zgłoszenia na kurs językowy prosimy o
podanie kontaktowego adresu
e-mail, numeru paszportu lub dowodu osobistego (przy
wyjazdach do UE) oraz daty ważności dokumentu, na podstawie którego uczestnik będzie przekraczał granice oraz o
dostarczenie niezbędnych do rezerwacji kursu językowego
dokumentów wymaganych przez szkołę językową. Należy
zwrócić szczególną uwagę i dokładnie sprawdzić czy dane
osobowe wpisane do umowy-zgłoszenia są zgodne z danymi w paszporcie lub dowodzie osobistym.
• Koszty rzeczywiście ponoszone przez Almatur w związku z
organizacją kursów językowych i związane z tym koszty potrąceń z tytułu rezygnacji lub zmiany terminu kursu językowego lub szkoły językowej są uzależnione przede wszystkim
od konieczności wcześniejszego wykupu biletów lotniczych
oraz kosztów anulacji miejsca w szkole językowej i miejsca
zakwaterowania i są zwykle wyższe od ponoszonych przy
innych imprezach.

Informacje wizowe i paszportowe
• Przy wyjazdach zagranicznych jedynymi dokumentami uprawniającymi do przekroczenia granicy jest paszport, a jeśli
obóz łącznie z transportem odbywa się wyłącznie na terenie
UE również dowód osobisty.
• W większości odwiedzanych krajów wymagane jest, aby
paszport był ważny minimum 6 miesięcy od dnia przekroczenia granicy. Paszporty w Polsce są wydawane przez
Wydziały Spraw Obywatelskich Urzędów Wojewódzkich.
Okres oczekiwania na paszport wynosi ok. 4 tygodni.
• Uczestnik imprezy w przypadku kradzieży, zagubienia
paszportu lub innych dokumentów związanych z podróżą
powinien natychmiast o tym fakcie zawiadomić opiekuna-wychowawcę.
• Imprezy turystyczne są organizowane przez Almatur w
krajach uznawanych za zdrowotnie bezpieczne, gdzie nie
są wymagane szczepienia ochronne. Należy zawsze jednak
pamiętać o zachowaniu minimum sanitarnego jak mycie
rąk przed jedzeniem, mycie owoców czy picie tylko butelkowanej wody mineralnej. W przypadku wystąpienia jakiś
specyficznych zagrożeń zdrowotnych, wymogu szczepień
ochronnych lub ewentualnego wprowadzenia specjalnych
wymogów sanitarnych Uczestnicy będą informowani przez
sprzedawców oferty.
Przy wyjazdach zagranicznych prosimy przed i po zawarciu umowy o śledzenie bieżących komunikatów MSZ,
dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/dyplomacja

Organizatorzy
almatur białystok roman radel s.j.
15-044 Białystok, ul. Piasta 5 lok. 1
Wpisany do KRS pod numerem 0000755598,
NIP: 542-333-50-87. Rejestr Organizatorów
Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających
Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych - nr wpisu 1/2019.
Typ Gwarancji: Gwarancja ubezpieczeniowa
turystyczna. Gwarant: SIGNAL IDUNA POLSKA
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Numer
polisy: M515176 Beneficjentem gwarancji jest
Marszałek Województwa Podlaskiego.
tel. 85 742 89 43,
e-mail: bialystok@almatur.pl
bpit almatur – katowice sp. z o.o.
40-096 Katowice, ul. 3 Maja 7.
Wpisany do KRS pod numerem 000118293
NIP: 634-013-36-77, Rejestr Organizatorów
i Pośredników Turystycznych Marszałka
Województwa Śląskiego – nr wpisu 0469.
Typ gwarancji: gwarancja ubezpieczeniowa
turystyczna. Gwarant: SIGNAL IDUNA POLSKA
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Numer gwarancji M 208753. Benefi cjentem gwarancji
jest Marszałek Województwa Śląskiego.
tel. 32 258 89 46, fax: 32 258 97 82,
e-mail: katowice@almatur.pl
bpit almatur lublin
20-034 Lublin, ul. Langiewicza 10. Wpisany
do KRS pod numerem 0000136116 NIP:
7120154092 , Rejestr Organizatorów i
Pośredników Turystycznych Marszałka
Województwa Lubelskiego – nr wpisu 25.
Typ gwarancji: Gwarancja ubezpieczeniowa
turystyczna. Gwarant: SIGNAL IDUNA POLSKA
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Numer gwarancji: M 518306. Beneficjentem gwarancji
jest Marszałek Województwa Lubelskiego.
tel. 81 533 54 55, 881 255 229,
fax 81 533 32 37,
e-mail: lublin@almatur.pl
bpit almatur – łódź sp. z o.o.
90-413 Łódź, ul. Piotrkowska 59.
Wpisany do KRS pod numerem 0000199746
NIP: 725-000-83-19, Rejestr Organizatorów
i Pośredników Turystycznych Marszałka
Województwa Łódzkiego – nr wpisu 169.
Typ gwarancji: Gwarancja ubezpieczeniowa
turystyczna. Gwarant: SIGNAL IDUNA POLSKA

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Numer gwarancji: M 517471. Beneficjentem gwarancji jest
Marszałek Województwa Łódzkiego.
tel. 42 637 11 22, 42 632 93 73,
fax 42 637 11 85,
e-mail: lodz@almatur.pl
bpit almatur – polska s.a.
00-585 Warszawa, ul. Bagatela 10 lok. 10.
Wpisany do KRS pod numerem 0000163898
NIP: 526-030-43-20, Rejestr Organizatorów
i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Mazowieckiego – nr wpisu k-665.
Typ gwarancji: gwarancja ubezpieczeniowa
turystyczna. Gwarant: SIGNAL IDUNA POLSKA
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Numer gwarancji M 518424. Beneficjentem gwarancji jest
Marszałek Województwa Mazowieckiego.
tel. 22 826 33 66, fax: 22 827 90 55,
e-mail: office@almatur.pl
bpit almatur poznań sp. z o.o.
61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/111.
Wpisany do KRS pod numerem 0000324034
NIP: 779-235-30-24, Rejestr Organizatorów
i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego – nr wpisu 566.
Typ gwarancji: gwarancja ubezpieczeniowa
turystyczna. Gwarant: SIGNAL IDUNA POLSKA
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Numer gwarancji M 516970. Beneficjentem gwarancji jest
Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
tel. 61 855 76 33, fax: 61 856 02 27,
e-mail: poznan@almatur.pl
almatur opole sp. z o.o.
45-058 Opole, Ozimska 26/2. Wpisany do KRS
pod numerem 0000069853, NIP: 754-03374-51, Rejestr Organizatorów i Pośredników
Turystycznych Marszałka Województwa
Opolskiego - nr wpisu 009. Typ gwarancji:
gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna.
Gwarant: SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. Numer gwarancji M 518380.
Beneficjentem gwarancji jest Marszałek
Województwa Opolskiego.
Tel. 77 423 28 32, fax 77 423 28 40,
e-mail: opole@almatur.pl.
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I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Pojęcia używane w niniejszych warunkach uczestnictwa mają następujące znaczenie:
1) warunki uczestnictwa - niniejsze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur;
2) umowa-zgłoszenie - formularz o nazwie
„umowa-zgłoszenie służący celom określonym w
rozdziale III:
3) strony - łącznie: organizator i podróżny;
4) organizator – biuro podróży występujące pod
nazwą Almatur, organizujące wybraną imprezę
turystyczną. Nazwa handlowa, firma i adres organizatora turystyki, a także jego numery telefonów
i adresy poczty elektronicznej znajdują się w katalogu imprez i umowie-zgłoszeniu;
5) podróżny - każdy, kto chce zawrzeć umowę lub
jest uprawniony do podróżowania na podstawie
umowy zawartej w zakresie stosowania ustawy;
6) agent turystyczny - przedsiębiorca, który na podstawie umowy agencyjnej z organizatorem sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy utworzone
przez organizatora;
7) impreza lub impreza turystyczna - impreza turystyczna organizatora stanowiąca połączenie co
najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji,
spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ustawy;
8) umowa - zawarta między organizatorem a podróżnym umowa o udział w imprezie, dotycząca
imprezy jako całości lub jeżeli impreza jest realizowana na podstawie odrębnych umów, wszystkie
umowy obejmujące poszczególne usługi turystyczne w ramach tej samej imprezy;
9) katalog imprez - udostępniony przez organizatora i skierowany do ogółu materiał informujący o
imprezach w formie katalogu, folderu i broszury lub
w formie im podobnej zawierający informacje dotyczące imprez organizowanych przez organizatora;
10) trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające podróżnemu lub organizatorowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego,
w sposób umożliwiający dostęp do informacji w
przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim
te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej
postaci;
11) ubezpieczyciel - SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Przyokopowa 31 zapewniający wymagane ustawą
dla imprez zagranicznych ubezpieczenie KL/NNW
oraz zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności
w postaci gwarancji ubezpieczeniowej;
12) gwarancja ubezpieczeniowa - gwarancja ubezpieczeniowa na wypadek niewypłacalności organizatora, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy,
wydana przez ubezpieczyciela;
13) Fundusz - Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, o
którym mowa w przepisach rozdziału 5 ustawy;
14) nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności - sytuacja pozostająca poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie
rozsądne działania;
15) niezgodność – niewykonanie lub nienależyte
wykonanie usług turystycznych objętych imprezą;
16) powrót do kraju - powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży lub do innego miejsca
uzgodnionego przez strony umowy;
17) ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o
imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych (Dziennik Ustaw, poz. 2361);
18) informacje dodatkowe - Informacje dodatkowe
do oferty turystycznej - szczegółowe zasady dotyczące organizacji poszczególnych rodzajów imprez,
stanowiące uzupełnienie warunków uczestnictwa.
2. Warunki uczestnictwa stanowią wzorzec umowy
w rozumieniu art. 384 k.c. i określają prawa i obowiązki organizatora i podróżnego związane z oferowaniem, sprzedażą i realizacją imprez turystycznych organizatora. W sprawach nieuregulowanych
warunkami uczestnictwa obowiązują przepisy ustawy.
3. Organizator i podróżny przekazują sobie wyma-

gane ustawą lub umową informacje, oświadczenia
i materiały za potwierdzeniem odbioru na piśmie
lub innym trwałym nośniku z zastrzeżeniem pkt. 4.
4. Jeżeli ustawa wymaga przekazania podróżnemu
informacji lub oświadczenia na określonym nośniku - zostanie użyty nośnik wskazany w ustawie.
II. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WOBEC PODRÓŻNYCH
1. Przed zawarciem umowy udziela się podróżnemu:
a) standardowych informacji za pośrednictwem
odpowiedniego standardowego formularza informacyjnego, zwanego dalej „standardowym formularzem”, stanowiącego załącznik 1 lub 2 do ustawy,
b) informacji określonych w art. 40 ust. 1 i 3 ustawy,
zwanych dalej „informacjami o imprezie”.
2. Informacje o imprezie zawarte są w katalogu
imprez, w warunkach uczestnictwa, informacjach
dodatkowych do oferty turystycznej, w umowie zgłoszeniu oraz w dokumentach podróży wydanych
podróżnemu przed rozpoczęciem imprezy.
3. W chwili zawarcia umowy lub niezwłocznie po jej
zawarciu udostępnia się podróżnemu na trwałym
nośniku kopię umowy lub potwierdzenie jej zawarcia.
4. Podróżny jest uprawniony do żądania kopii
umowy w postaci papierowej, jeżeli została zawarta
w jednoczesnej fizycznej obecności stron.
5. W opisach poszczególnych imprez turystycznych
zamieszczonych w katalogu imprez organizator podaje informacje o głównych właściwościach usług
turystycznych.
6. Szczegółowy program zwiedzania oraz inne informacje, o których mowa w pkt. 5, mogą być zawarte w innym niż katalog materiale stanowiącym
element umowy.
7. Informacje wymienione w ust. 5, które wymagają skonkretyzowania w odniesieniu do imprezy
wybranej przez podróżnego są konkretyzowane w
umowie-zgłoszeniu w formie szczegółowych postanowień - stosownie do ustaleń organizatora i
podróżnego.
8. Usługi turystyczne świadczone przez organizatora nie są standardowo dostępne dla osób o
ograniczonej sprawności ruchowej. Na wniosek
podróżnego złożony na trwałym nośniku zostaną
mu udzielone w tej samej formie przez organizatora, przy zawieraniu umowy, dokładne informacje
o możliwości dostosowania usług do potrzeb podróżnego.
III. UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
1. Stronami umowy są organizator i podróżny. W
przypadku zawierania przez podróżnego umowy
na rzecz osoby trzeciej, podróżny wskazuje tę osobę w umowie-zgłoszeniu. Jeżeli podróżny nie ma
pełnej zdolności do czynności prawnych, to przy
zawieraniu umowy działa za niego przedstawiciel
ustawowy.
2. Podróżny określa w umowie-zgłoszeniu wybraną
imprezę, termin jej rozpoczęcia i zakończenia,
liczbę podróżnych uczestniczących w imprezie oraz
wskazane w umowie-zgłoszenie dane osobowe podróżnych, a także, poprzez zaznaczenie właściwej
opcji, wskazuje rodzaje i zakres usług objętych programem imprezy i składa oświadczenia związane z
imprezą przewidziane w formularzu umowy-zgłoszenia. Organizator w umowie-zgłoszeniu podaje
wymagane ustawą informacje o imprezie i związane
z imprezą.
3. Integralną część umowy stanowią: a) warunki
uczestnictwa, b) informacje dodatkowe do oferty
turystycznej, c) umowa-zgłoszenie, d) program i
warunki imprezy.
4. Podróżny zobowiązany jest zapłacić cenę imprezy
w umówionej wysokości oraz w terminach określonych w umowie.
5. Uczestnicy biorący po raz kolejny udział imprezie
organizowanej przez Almatur mają możliwość
skorzystania z profitów przewidzianych dla Stałych
Klientów, podanych każdorazowo przy danej ofercie. Profity przysługują każdemu, kto uczestniczył
w imprezie Almaturu w ostatnich dwu latach i nie
wnioskował o usunięcie swoich danych osobowych
przetwarzanych przez Almatur Łódź Sp. z o.o.
6. Z zastrzeżeniem pkt. 8, przy podpisaniu umowy
podróżny dokonuje przedpłaty w wysokości 25%
ceny imprezy. Przedpłata jest należna od każdego

uczestnika imprezy wymienionego w umowie zgłoszeniu.
7. W terminie do 21 dni (45 dni przy imprezach
samolotowych) przed rozpoczęciem imprezy podróżny zobowiązany jest wpłacić na rzecz organizatora pozostałą część ceny imprezy, chyba, że
umowa stanowi inaczej.
8. W przypadku imprezy rozpoczynającej się na 21
(45 dni przy imprezach samolotowych) lub mniej
dni od dnia zawarcia umowy podróżny zobowiązany jest do zapłaty całej ceny imprezy w momencie
zawierania umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
9. W razie niedokonania wpłaty pozostałej części ceny imprezy w terminie określonym w pkt.7
umowa rozwiązuje się w dniu następującym po
ostatnim dniu tego terminu, chyba że organizator
wyrazi zgodę na przedłużenie terminu zapłaty.
10. W przypadku płatności przelewem na rachunek
bankowy - za termin zapłaty uważa się datę wpływu
środków na rachunek, a koszty operacji bankowych
ponosi podróżny.
11. W umowie-zgłoszeniu strony określają wymagania specjalne, o których podróżny powiadomił
organizatora i na które strony umowy wyraziły
zgodę.
12. Informacje, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt
1-6 ustawy nie podlegają zmianie, chyba że strony
umowy postanowią inaczej albo zostaną zmienione
w przypadkach określonych w art. 45 ust. 2 lub art.
46 ust. 1 ustawy.
IV UBEZPIECZENIA I GWARANCJA
1. Podróżny uczestniczący w imprezie za granicą
jest objęty ubezpieczeniem kosztów leczenia i
następstw nieszczęśliwych wypadków (KL/NNW).
Organizator zawiera na rzecz podróżnego umowę
ubezpieczenia w SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Przyokopowa 31.
2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia SIGNAL IDUNA
- BEZPIECZNE PODRÓŻE, w tym w zakresie amatorskiego uprawiania sportu i następstw chorób przewlekłych obejmuje:
a) uczestnicy wyjazdów zagranicznych objęci są
ubezpieczeniem w zakresie STANDARD (dot. terytorium Europy i Basenu Morza Śródziemnego),
którego przedmiotem są: koszty leczenia łącznie
z assistance, a także pomocą i ochroną prawną
(KL – wariant podstawowy) suma ubezpieczenia –
20.000 EUR, koszty ratownictwa – 5.000 EUR (podlimit kosztów leczenia), następstwa nieszczęśliwych
wypadków (NNW) suma ubezpieczenia: 15.000 zł na
wypadek śmierci lub 100% trwałego uszczerbku na
zdrowiu, bagaż podróżny (BP) suma ubezpieczenia
1.000 zł.
b) w przypadku wyjazdów poza terytorium Europy
i Basenu Morza Śródziemnego przedmiotem ubezpieczenia są: koszty leczenia łącznie z assistance,
a także pomocą i ochroną prawną (KL – wariant
podstawowy) suma ubezpieczenia – 30.000 EUR,
koszty ratownictwa – 5.000 EUR (podlimit kosztów
leczenia), następstwa nieszczęśliwych wypadków
(NNW) suma ubezpieczenia: 15.000 zł na wypadek
śmierci lub 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu,
bagaż podróżny (BP) suma ubezpieczenia 1.000 zł.
c) uczestnicy wyjazdów krajowych objęci są ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
(NNW) o sumie ubezpieczeń: 15.000 zł na wypadek
100% trwałego uszczerbku na zdrowiu i 7.500 zł na
wypadek śmierci.
3. Ogólne warunki ubezpieczenia KL/NNW ustalone przez ubezpieczyciela, zawierające m.in.
zakres ubezpieczenia i sposób likwidacji szkody są
doręczane podróżnemu przy zawieraniu umowy.
4. Umowa nie może być zawarta z podróżnym, który
nie złożył oświadczenia, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie oraz, że w przypadku zachorowania w trakcie imprezy zwalnia leczących go
lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania
tajemnicy lekarskiej względem ubezpieczyciela, a
także iż wyraża zgodę na udostępnienie ubezpieczycielowi dokumentacji leczenia.
5. Jeżeli podróżny zawiera umowę na rzecz osoby/
osób trzecich to w umowie zgłoszeniu składa oświadczenie przewidziane w pkt. 4 w imieniu tej oso-

by/ tych osób.
6. Podróżny może dodatkowo ubezpieczyć się od
związanych z imprezą kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej i kosztów przerwania uczestnictwa w imprezie
turystycznej.
7. Organizator wydaje podróżnemu wpłacającemu
całość lub część należności z tytułu zawartej umowy, w
formie oświadczenia, pisemne potwierdzenie posiadania zabezpieczenia finansowego na wypadek niewypłacalności w formie gwarancji oraz odprowadzania
składek na Fundusz.
8. Organizator oświadcza, że posiada ważną gwarancję ubezpieczeniową wydaną przez ubezpieczyciela
przeznaczoną na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy
lub kosztów powrotu do kraju oraz na zwrot całości lub
części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę
w razie niewypłacalności organizatora. Data ważności,
jej numer oraz kwota gwarancji znajdują się na umowie-zgłoszeniu.
9. Organizator oświadcza, że dokonuje terminowego
odprowadzania składek od umów należnych od umów
składki na Fundusz, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 oraz ust.
2 pkt 4 ustawy i zobowiązuje się do dalszego odprowadzania składek na zasadach określonych ustawą. Kwota należna z tytułu składki na Fundusz obliczana jest
za okres jednego miesiąca i przekazywana wraz z wymaganą ustawą deklaracją do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie do 21. dnia miesiąca
następującego po danym okresie.
10. W razie przewidzianej ustawą konieczności wypłat z
gwarancji ubezpieczeniowej - szczegółowych informacji
udziela podróżnemu:
1) w zakresie pokrycia kosztów kontynuacji imprezy lub
kosztów powrotu do kraju Urząd Marszałkowski lub najbliższą placówką konsularną Rzeczypospolitej Polskiej.
Adresy i telefon właściwego Urzędu Marszałkowskiego
znajduje się w formularzu informacyjnym.
2) w zakresie zwrotu całości lub części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę - ubezpieczyciel.
V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych podróżnych
uczestniczących w imprezach turystycznych organizowanych przez organizatora jest Biuro Podróży i Turystyki Almatur-Łódź Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem:
90-417 Łódź ul. Piotrkowska 59. W celu realizacji przysługujących uprawnień, oraz innych spraw dotyczących
przetwarzania danych osobowych należy kontaktować
się z Biurem Podróży i Turystyki Almatur-Łódź (e-mail:
dpo@almatur.pl, tel. 42 637 11 22).
2. W zakresie dotyczącym zawartego ubezpieczenia
Administratorem danych osobowych podróżnych jest
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie (01208) (e-mail: info@ signal-iduna.pl, tel. +48 22 505 65
06). W sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych przez ubezpieczyciela można skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych
e-mail: iod@signal-iduna.pl lub pisemnie na podany
adres. Pełna informacja na temat przetwarzania danych
przez Signal Iduna Polska TU S.A. znajduje się na stronie
www.signal-iduna.pl.
3. Podane przez podróżnych dane osobowe będą
przetwarzane przez Administratora w celu realizacji
umowy w zakresie niezbędnym do jej wykonania, w celu
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora, którym jest również marketing bezpośredni, w celu wykonania ciążących na organizatorze
obowiązków prawnych oraz ewentualnego ustalenia
lub dochodzenia roszczeń. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych
wskazanych w formularzu umowy jest niezbędne w celu
zawarcia i wykonania umowy na organizację imprezy
turystycznej. Odbiorcami danych osobowych będą organizator imprezy turystycznej, a także podmioty realizujące świadczenia związane z realizacją umowy, takie
jak: przewoźnicy, hotele, firmy ubezpieczeniowe, a także
biura współpracujące na podstawie umów agencyjnych.
Jeśli realizacja umowy będzie tego wymagała dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich. Uzyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres
realizacji usługi oraz po jej zakończeniu - przez okres
niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania obowiązków prawnych - zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Dane osobowe podróżnych
nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Informujemy o prawie
dostępu do treści swoich danych osobowych, a także
o prawie do ich sprostowania, usunięcia, ogranicze-

nia przetwarzania oraz o prawie do przenoszenia
danych. W związku z tym, że dane osobowe są
przetwarzane również do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo
wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw
wobec tego przetwarzania. Przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora. Ponadto każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania, iż przetwarzanie dotyczących ich danych
osobowych narusza przepisy RODO. W dowolnym momencie istnieje również prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora z
przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją
poprzez przesłanie stosownej informacji na adres
mailowy Administratora.
VI. ZMIANY UMOWY PRZED ROZPOCZĘCIEM IMPREZY
1. Podróżny może bez zgody organizatora przenieść
na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie,
wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje
wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest
skuteczne wobec organizatora, jeżeli podróżny zawiadomi go o tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później
niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy uważa się w
każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie.
2. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w pkt. 1, będzie wiązać się
dla organizatora z dodatkowymi kosztami, żądając
ich zapłaty wykaże je podróżnemu. Koszty te muszą
być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych
kosztów poniesionych przez organizatora na skutek
przeniesienia umowy. Za nieuiszczoną część ceny
imprezy oraz koszty poniesione przez organizatora
w wyniku zmiany podróżnego uczestniczącego w
imprezie podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
3. Jeśli uczestnictwo w imprezie jest związane z
przelotami samolotowymi i/ lub koniecznością
wcześniejszego otrzymania wiz, to w takich przypadkach możliwość zamiany uczestników może być
ograniczona warunkami zakupu przez Almatur
biletów lotniczych lub wymaganym terminem złożenia dokumentacji wizowej.
4. Organizator przed rozpoczęciem imprezy może
dokonać jednostronnie zmiany innych niż cena
warunków umowy – gdy zmiana jest nieznaczna i
jednocześnie organizator poinformuje podróżnego
o zmianie w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, na
trwałym nośniku.
5. Jeżeli organizator przed rozpoczęciem imprezy
turystycznej jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych, to jest elementy umowy
określone w art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub nie może
spełnić specjalnych wymagań, o których mowa w
art. 42 ust. 4 pkt 4 – niezwłocznie powiadamia o tym
podróżnego na trwałym nośniku. Organizator może
jednocześnie zaoferować podróżnemu zastępczą
imprezę, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej
jakości.
6. Podróżny po otrzymaniu powiadomienia o którym
mowa w pkt. 4, w terminie wyznaczonym przez organizatora informuje organizatora, że przyjmuje
proponowaną zmianę umowy o udział w imprezie
turystycznej, albo odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku
wniesienia opłaty za odstąpienie, albo odstępuje
od umowy oraz przyjmuje zastępczą imprezę.
7. Jeżeli zmiany umowy lub zastępcza impreza, o
których mowa w pkt. 6, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów imprezy, podróżny jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny.
8. W przypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana
zgodnie z pkt. 6 organizator nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy zwraca
wpłaty dokonane przez podróżnego lub w jego
imieniu. Podróżny jest zwolniony od wniesienia
opłaty za odstąpienie od umowy. Przepisy art. 50
ust. 2-8 ustawy stosuje się odpowiednio.
VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZED ROZPOCZĘCIEM
IMPREZY
1. Podróżny może odstąpić od umowy o udział w im-

prezie turystycznej w każdym czasie przed jej
rozpoczęciem.
2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w
ustawie, w razie odstąpienia od umowy, podróżny jest zobowiązany do zapłacenia wskazanej przez organizatora opłaty. Wysokość tej
opłaty zależna jest od tego w jakim czasie przed
rozpoczęciem imprezy turystycznej doszło do
odstąpienia od umowy o udział w imprezie
turystycznej, od spodziewanych oszczędności kosztów oraz spodziewanego dochodu z
tytułu alternatywnego wykorzystania danych
usług turystycznych. Opłata ta w wysokości
określonej w punktach 3 i 4 stanowi równowartość rzeczywistych kosztów ponoszonych w
związku z dokonanymi już przygotowaniami do
zorganizowania imprezy turystycznej.
3. Opłata za odstąpienia od umowy wynosi
standardowo za osobę:
- do 45 dni przed dniem wyjazdu - 10% ceny
imprezy
- od 44 dni do 31 dnia przed dniem wyjazdu - 15
% ceny imprezy
- od 30 do 20 dnia przed rozpoczęciem imprezy
- 25% ceny imprezy
- od 19 do 10 dnia przed rozpoczęciem imprezy
- 50% ceny imprezy
- od 9 do 4 dnia przed rozpoczęciem imprezy 75% ceny imprezy
- od 3. dnia do dnia rozpoczęcia imprezy lub
w przypadku jej nierozpoczęcia - 90% ceny imprezy.
4. Opłata za odstąpienia od umowy wynosi przy
imprezach samolotowych za osobę:
- do 90 dni przed dniem wyjazdu
- 10% ceny imprezy
- od 89 do 45 dnia przed rozpoczęciem imprezy
- 25% ceny imprezy
- od 44 dni do 31 dnia przed rozpoczęciem imprezy - 50% ceny imprezy
- od 30 do 15 dnia przed rozpoczęciem imprezy
- 75% ceny imprezy
- od 14. dnia do dnia rozpoczęcia imprezy lub
w przypadku jej nierozpoczęcia - 90% ceny imprezy.
5. Na żądanie podróżnego organizator uzasadni wysokość opłat za odstąpienie od umowy.
Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej
przez podróżnego.
6. Podróżny może odstąpić od umowy przed
rozpoczęciem imprezy bez ponoszenia opłaty
za odstąpienie od umowy w przypadku
wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych
okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które
mają znaczący wpływ na realizację imprezy lub
przewóz podróżnych do miejsca docelowego.
Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat
dokonanych z tytułu imprezy, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
7. Organizator może rozwiązać umowę i
dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat
dokonanych z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia,
jeżeli liczba osób, które zgłosiły się do udziału
w imprezie, jest mniejsza niż 35 dla imprez autokarowych oraz mniejsza niż 30 dla imprez
samolotowych (chyba, że umowa stanowi inaczej), a organizator powiadomił podróżnego
o rozwiązaniu umowy w terminie nie później:
- niż na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej ponad 6 dni,
- niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej 6 dni lub krócej.
- niż na 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy
trwającej krócej niż 2 dni.
8. Organizator może rozwiązać umowę przed
rozpoczęciem imprezy i dokonać pełnego
zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu
imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub
zadośćuczynienia, jeżeli nie może zrealizować
umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Organizator powiadomi
podróżnego na trwałym nośniku o rozwiązaniu
umowy niezwłocznie, przed rozpoczęciem imprezy.
9. Organizator turystyki dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o których mowa w
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art. 47 ust. 4 i 5 ustawy, w terminie 14 dni od dnia
rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej.
Przepis art. 47 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
VIII. REALIZACJA UMOWY O IMPREZĘ
1. Podróżny zobowiązany jest stawić się na miejsce
zbiórki lub miejsce rozpoczęcia podróży określone w
dokumentach podróży. Zmiana miejsca rozpoczęcia
lub zakończenia podróży, nawet jeśli znajduje się na
trasie przejazdu/ przelotu wymaga zgody organizatora.
2. Impreza rozpoczyna się i kończy w dacie wskazanej
w umowie-zgłoszeniu. Doba hotelowa zwyczajowo
zaczyna się o godzinie 15.00, a kończy o godz. 9.00. W
dniu wyjazdu, niezależnie od godziny wylotu/wyjazdu, podróżny winien opuścić pokój hotelowy przed
upływem doby hotelowej.
3. Jeżeli podróżny podczas podróży nie będzie legitymował się polskim dokumentem tożsamości, ma
obowiązek poinformować o tym fakcie organizatora,
który udzieli mu dodatkowych informacji na temat
właściwych przepisów wjazdowych, które będą go
obowiązywały.
4. Podróżny ma obowiązek legitymować się podczas
podróży ważnymi dokumentami wymaganymi dla
danej podróży, a także wszystkimi dokumentami podróży wydanymi przez organizatora.
5. W trakcie trwania imprezy podróżny zobowiązany
jest do stosowania się do wskazówek pilota, rezydenta lub lokalnego przedstawiciela organizatora dotyczących realizacji programu, w szczególności do przestrzegania godzin zbiórki uczestników imprezy.
6. Podróżny obowiązany jest przestrzegać przepisów
celnych, dewizowych i porządkowych obowiązujących w Polsce, w krajach tranzytowych i w kraju docelowym.
7. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest
wykonywana zgodnie z umową, organizator usuwa
niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże
się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w
stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług
turystycznych, których one dotyczą. W przypadku
nieusunięcia niezgodności przepisy art. 50 ustawy
stosuje się odpowiednio. Jeżeli organizator nie usunie niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez podróżnego, podróżny może dokonać
tego sam i wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków. Podróżny nie jest zobowiązany
do wyznaczenia terminu, jeżeli organizator odmówi usunięcia niezgodności lub gdy z okoliczności wynika, że niezgodność powinna być usunięta
niezwłocznie.
8. Jeżeli organizator w czasie trwania danej imprezy
nie wykonuje przewidzianych w umowie usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązany,
bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami,
wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony w umowie o udział w imprezie turystycznej
powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony. Jeżeli jakość świadczeń
zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej
w programie imprezy, organizator przyznaje podróżnemu odpowiednie obniżenie ceny imprezy. Podróżny może odrzucić zaproponowane świadczenia
zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne
z tym, co zostało uzgodnione w umowie, lub jeżeli
przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia.
9. W przypadku, gdy niezgodność istotnie wpływa na
realizację imprezy, a organizator nie zdoła usunąć tej
niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym
przez podróżnego, podróżny ma prawo do rozwiązania umowy bez opłaty za jej rozwiązanie. Jeżeli impreza obejmuje transport podróżnych, organizator
zapewnia powrót podróżnego do kraju równoważnym
środkiem transportu niezwłocznie i bez obciążania
podróżnego dodatkowymi kosztami. Przepisy art. 50
ustawy stosuje się odpowiednio.
10. Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych lub podróżny je odrzuci zgodnie z
postanowieniem pkt. 9, wówczas podróżny jest uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiązywania
umowy.
11. W przypadku, gdy niemożliwe jest zapewnienie
podróżnemu powrotu do kraju zgodnie z umową
z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych oko-
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liczności, organizator ponosi koszty niezbędnego
zakwaterowania podróżnego, w miarę możliwości
o kategorii równoważnej do określonej w umowie,
przez okres do 3 nocy.
12. W czasie trwania imprezy, podróżny ma prawo
do korzystania z pomocy i opieki przedstawiciela
organizatora, któremu może zgłaszać wszelkie uwagi i sugestie dotyczące realizacji umowy.
13. Organizator niezwłocznie udziela odpowiedniej
pomocy podróżnemu, który znalazł się w trudnej
sytuacji, w tym, zgodnie z art. 48 ust. 11 ustawy,
gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu podróżnego do kraju zgodnie z umową o udział w
imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i
nadzwyczajnych okoliczności. Pomoc ta, polega w
szczególności na udzieleniu odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz
lokalnych oraz pomocy konsularnej; a także na
udzieleniu podróżnemu pomocy w skorzystaniu
ze środków porozumiewania się na odległość, w
tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w
skorzystaniu ze świadczeń zastępczych, o których
mowa w art. 48 ust. 5 ustawy. Organizator może
żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli
trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać
rzeczywistych kosztów poniesionych przez organizatora.
IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator ponosi odpowiedzialność za
należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych
objętych umową, bez względu na to, czy usługi te
mają być wykonane przez organizatora, czy przez
innych dostawców usług turystycznych.
2. Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy
okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność,
chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego.
3. Podróżnemu przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy,
których doznał w wyniku niezgodności. Organizator niezwłocznie wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie
4. Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub
zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku,
gdy organizator udowodni, że winę za niezgodność
ponosi podróżny lub osoba trzecia, niezwiązana
z wykonywaniem usług turystycznych objętych
umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć
lub uniknąć, a także gdy niezgodność została
spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi
okolicznościami.
5. Roszczenia podróżnego z tytuły niewykonania
lub nienależytego wykonania usług turystycznych
objętych imprezą przedawniają się z upływem 3 lat.
6. Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres
albo warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę
usług turystycznych, które są częścią imprezy turystycznej, takie same ograniczenia stosuje się do
organizatora.
7. W przypadkach innych, niż określone w art. 50
ust. 5 ustawy, organizator ogranicza odszkodowanie, jakie ma zostać wypłacone przez organizatora, do trzykrotności ceny imprezy turystycznej
względem każdego podróżnego. Ograniczenia tego
nie stosuje się w przypadku szkody na osobie lub
szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku
niedbalstwa.
X. PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG
1. Podróżny ma obowiązek poinformować organizatora lub przedstawiciela organizatora w miejscu
realizacji imprezy (rezydenta, pilota, opiekuna) o
wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy. W przypadku stwierdzonej
niezgodności podróżny ma prawo do złożenia
skargi. W celu zapobiegania szkodom skarga winna
być złożona przez podróżnego niezwłocznie, tak,
aby organizator mógł jak najszybciej interweniować i wyjaśnić sprawę w trybie pilnym. Organizator
zaleca złożenie skargi w postaci papierowej lub
elektronicznej (mailem), ewentualnie na innym
trwałym nośniku. Skarga powinna zawierać dane
umożliwiające identyfikację podróżnego i imprezy
w której uczestniczył (w tym m.in. numer umowy

oraz datę imprezy), przedmiot skargi, wskazanie
niezgodności oraz określenie żądań, a ponadto powinna zostać złożona w terminie nie dłuższym niż
30 dni od dnia zakończenia imprezy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie skargi przed jego
upływem. W przypadku złożenia skargi po terminie,
organizator jest uprawniony do uznania jej za bezskuteczną, co nie ogranicza uprawnień podróżnego
do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przed
upływem okresu przedawnienia, wynoszącego 3
lata. Podróżny, w trakcie rozpatrywania skargi przez
organizatora powinien zapewnić współpracę z organizatorem w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia skargi.
2. Skarga związana z realizacją imprezy może być
kierowana bezpośrednio do organizatora lub do
agenta turystycznego, za pośrednictwem którego
umowa została ona nabyta. Agent turystyczny
niezwłocznie przekazuje skargę organizatorowi. Skargę wniesioną do agenta turystycznego w
danym dniu uważa się za wniesioną z tym dniem
do organizatora. Agent turystyczny oraz przedstawiciel organizatora w miejscu realizacji imprezy
(rezydent) nie są uprawnieni do uznawania roszczeń podróżnego związanych z umową, w szczególności wynikających z wniesionej przez podróżnego
skargi.
3. Odpowiedź na prawidłowo złożoną skargę zostanie przekazana podróżnemu w postaci papierowej
lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji,
stosownie do okoliczności bezzwłocznie, ale nie
później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania
skargi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
odpowiedzi przed jego upływem.
4. Do niestanowiących skarg wiadomości i żądań
podróżnego związanych z realizacją imprezy stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 1-3.
5. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa, organizator nie
korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania
skarg i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Wykonując obowiązki nałożone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, organizator
informuje, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu
podlega organizator jest Inspekcja Handlowa - Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej. Informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich za pomocą platformy utworzonej
przez Komisję Europejską znajdują się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/
index.cfm?
event=main.home2show&lng=PL. Podróżny jest
uprawniony do złożenia skargi za pomocą wskazanej powyżej platformy, w przypadku zawarcia
umowy z wykorzystaniem procedury dostępnej
na stronie internetowej organizatora (online). Podróżny może również uzyskać pomoc w sprawie
swoich uprawnień oraz w zakresie sporu między
nim a organizatorem zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich) lub korzystając z informacji dostępnych
na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
- www.uokik.gov.pl
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych warunkami
uczestnictwa mają zastosowanie przepisy ustawy,
kodeksu cywilnego, wskazane ustawą przepisy
art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17, art. 17
oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683) oraz
rozporządzeń Unii Europejskiej dotyczących konsumentów usług turystycznych.
2. Podróżny może zapoznać się z treścią ustawy, w
tym przepisów powołanych w warunkach uczestnictwa, na stronie internetowej organizatora pod
adresem www.almatur.pl bądź pod adresem: www.
sejm.gov.pl.

Plany podróży
Plan podróży 1 - Kortowo
Odjazd
Miejscowość Dopłata
06.30
Kraków
200 zł
07.00
Wrocław
200 zł
07.15
Opole
200 zł
07.45
Katowice
180 zł
08.00
Szczecin
200 zł
08.15
Sosnowiec
180 zł
09.00
Leszno
180 zł
09.00
Kielce
200 zł
09.00
Lublin
200 zł
09.15
Częstochowa 150 zł
09.45
Radomsko
150 zł
10.15
Radom
180 zł
10.15
Poznań
150 zł
10.30
Piotrków Tryb. 130 zł
11.30
Łódź
130 zł
12.30
Warszawa
130 zł
12.30
Gdańsk
150 zł
13.00
Bydgoszcz
80 zł
13.30
Płock
100 zł
14.00
Toruń
Przyjazd
ok.16.00-19.00
Kortowo

Plan podróży 25 - Wiedeń
Powrót
ok. 20.30
ok. 20.30
ok. 19.45
ok. 19.15
ok. 19.00
ok.19.00
ok.18.30
ok.16.45
ok.16.45
ok.18.00
ok.17.15
ok.15.30
ok.17.15
ok.16.30
ok.15.30
ok.13.30
ok.14.00
ok.14.00
ok.13.30
ok.13.00
Wyjazd
09.30-10.30

Odjazd
Miejscowość Dopłata
18.30
Warszawa
100 zł
20.15
Łódź
80 zł
20.45
Piotrków Tryb.
80 zł
21.15
Radomsko
50 zł
22.00
Częstochowa
50 zł
22.50
Sosnowiec
30 zł
16.45
Poznań
150 zł
18.15
Leszno
130 zł
20.00
Wrocław
100 zł
21.30
Opole
50 zł
22.30
Gliwice
30 zł
22.00
Kraków
50 zł
23.30
Katowice
23.55
Tychy
*00.30
Bielsko-Biała
Przyjazd
ok. 11.00
Wiedeń
*wyjazd drugiego dnia imprezy
** powrót następnego dnia

Powrót
ok. 01.00**
ok. 23:15
ok. 22:30
ok. 21:45
ok. 21:15
ok. 20:15
ok. 02:30**
ok. 01:15**
ok. 23:30
ok. 22.00
ok. 21.00
ok. 21:30
ok. 20.00
ok. 19:40
ok. 19.00
Wyjazd
11.00

Plan podróży 3 - Jastrzębia Góra
Odjazd
Miejscowość Dopłata
06.00
Białystok
200 zł
06.30
Kraków
200 zł
07.00
Wrocław
200 zł
07.00
Kielce
200 zł
07.00
Lublin
200 zł
07.15
Opole
200 zł
07.45
Katowice
200 zł
08.15
Radom
180 zł
08.15
Sosnowiec
200 zł
09.00
Leszno
180 zł
09.15
Częstochowa 180 zł
09.45
Radomsko
180 zł
10.15
Poznań
150 zł
10.00
Warszawa
150 zł
10.30
Piotrków Tryb. 150 zł
11.30
Łódź
150 zł
13.00
Bydgoszcz
80 zł
13.15
Włocławek
80 zł
14.00
Toruń
Przyjazd
ok.19.00-20.00
Jastrzębia Góra

Powrót
ok. 20.30
ok. 20.30
ok. 20.30
ok. 19.45
ok. 19.45
ok. 19.45
ok. 19.15
ok. 18.30
ok. 19.00
ok. 18.30
ok. 18.00
ok. 17.15
ok. 17.15
ok. 16.30
ok. 16.30
ok. 15.30
ok. 14.00
ok. 13.45
ok. 13.00
Wyjazd
08.00-09.00

Lista przystanków
Miasto

Miejsce odjazdu/powrotu

Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz

ul. Zwierzyniecka 12, parking przy Domu Studenta Beta
ul. Warszawska 7, dolna płyta Dworca PKS
ul. Toruńska 59, parking przy Hali Sportowo-Widowiskowej Łuczniczka - wg
umowy; ul. Glinki 79, parking przed budynkiem Klubu Sportowego Chemik
ul. Drogowców 1, parking przy stacji paliw Lotos (kierunek Warszawa); al.
Wojska Polskiego 263, parking przy stacji paliw BP (kierunek Katowice)
ul. 3 Maja 12, Dworzec Autobusowy, stanowisko 10
ul. Rybnicka 159, parking za stacją paliw Shell, przy drodze krajowej nr 78
ul. Żwirki i Wigury 32, stacja paliw Lotos
ul. Sybiraków 2, Dworzec Autobusowy
ul. Piotra Skargi 4, Dworzec Autobusowy
Plac Niepodległości 1, parking przed Dworcem PKP
ul. Reymonta 22, parking dla autokarów przed wejściem na stadion Wisły
(od ul. Reymonta)
ul. Zugmunta Starego 1, parking przy Hali Trapez (na końcu ul. Zygmunta
Starego)
ul. Piłsudskiego 1, parking przy stacji paliw Circle K i restauracji McDonald’s

Częstochowa
Gdańsk
Gliwice
Gniezno
Jastrzębie-Zdrój
Katowice
Kielce
Kraków
Leszno

Plan podróży 29 - Berlin
Powrót
Odjazd Miejscowość Dopłata
07.00
Warszawa
180 zł
ok. 06.00
09.00
Łódź
150 zł
ok. 04.00
12.30
Poznań
80 zł
ok. 00.15
14.30
Świebodzin
ok. 22.15*
11.00
Leszno
80 zł
ok. 01.30
08.30
Wrocław
130 zł
ok. 03.00
07.00
Opole
130 zł
ok. 05.00
05.30
Katowice
150 zł
ok. 07.00
04.30
Częstochowa
180 zł
ok. 09.00
04.30
Kraków
180 zł
ok. 09.00
09.30
Bydgoszcz
200 zł
ok. 03.30
10.45
Gniezno
150 zł
ok. 02.00
16.45
Szczecin**
200 zł
ok. 22.00*
przyjazd
wyjazd
ok. 17.00
Berlin
19.00
* powrót dzień wcześniej.
** Dojazd Szczecin – Berlin – Szczecin mikrobusem
firmy przewozowej pod opieką kierowcy. Wyjazd z
parkingu przed wejściem głównym na Dworzec PKP
Szczecin Gł.
Lista pozostałych przystanków na str.
Dojazd własny: Przyjazd do Berlina na godz. 18.00.
Odbiór uczestnika w przedostatnim dniu imprezy ok.
godz.14.00.

Lubin
(Dolnośląskie)
Lublin
Łódź
Opole
Piotrków Tryb.
Płock
Poznań
Radom
Radomsko
Sosnowiec
Szczecin
Świebodzin
Toruń
Tychy
Warszawa
Włocławek
Wrocław

ul. Radziszewskiego 16, parking przed Chatką Żaka
ul. Kątna 1, stacja paliw BP (przy zjeździe nr 22 z autostrady A1)
ul. 1 Maja 41, parking na rogu ulic 1 Maja i Dubois (wjazd na parking od ul.
1 Maja)
ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Huzar przy zjeździe do miasta z drogi
krajowej nr 1
ul. Kolejowa 46 Płock-Radziwie, stacja paliw Orlen
ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim, na dojeździe do Dworca
Głównego PKP
ul. Wernera 52, stacja paliw Lukoil – McDonald’s
Stobiecko Szlacheckie 177 koło Radomska, czerwona stacja paliw przy
drodze krajowej nr 1 (436 km), kierunek Warszawa
ul. Kresowa 2, obok stacji paliw Shell i restauracji McDonald’s
ul. Krzysztofa Kolumba 1, Dworzec PKP Szczecin Główny, przystanek linii
miejskich przy wejściu głównym
ul. Wojska Polskiego 8, stacja paliw Orlen
ul. Kujawska 1, parking przy Dworcu Głównym PKP
ul. Generała de Gaulle’a 2, parking przy krytym lodowisku
Al. Jerozolimskie 144, Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia,
stanowisko 11
al. Chopina 8, parking przy Hali Mistrzów
ul. Sucha 1, Dworzec Autobusowy, poziom minus 2, stanowiska odjazdowe
10,11
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