Niezbędnik dla osób wyjeżdżających na
Obóz Językowy w Hiszpanii – Costa Brava
22.07.2016 – 01.08.2016
Witamy na Angmen Summer Camp 2016.
Celem niniejszego wyjazdu jest nauka języka angielskiego poprzez gry, zabawy i komunikatywne
metody nauczania stosowane w krajach obszaru anglojęzycznego. Zajęcia prowadzone są przez
wykwalifikowaną kadrę lektorską, pracującą z młodzieżą od wielu lat, posiadającą rozległą wiedzę na temat
języka, kultury i historii krajów anglojęzycznych. Poniżej przedstawiamy kilka przydatnych informacji
ułatwiających i uprzyjemniających podróż oraz niezapomniany pobyt w gorącej Hiszpanii ;)

W czasie trwania obozu językowego, w razie potrzeby prosimy kontaktować się z:
- kierownikiem wycieczki – Hanna Dubik tel. 796-131-281
- lub pilotami: Elżbieta Bogaty tel. 512-026-399
Miejsce zbiórki oraz powrotu:
Zabrze, Plac Warszawski, Dworzec Komunikacji Międzynarodowej
Wyjazd: 22.07.2016
Zbiórka uczestników –17:30
Planowany odjazd autokaru – 18:15
Powrót : 01.08.2016
Zabrze, Plac Warszawski, Dworzec Komunikacji Międzynarodowej,
Godz.- ok. 14:00 +/- 2h

Pragniemy przypomnieć, iż wszyscy uczestnicy obowiązkowo muszą
posiadać ze sobą ważny dokument tożsamości tj. paszport ( minimum
6 miesięcy) oraz kserokopie strony ze zdjęciem w dwóch egzemplarzach,
z czego jedna pozostaje w miejscu zamieszkania a druga podróżuje
z uczestnikiem lub dowód osobisty bądź dowód tymczasowy
 Podróż do Hiszpanii odbywa się komfortowym autokarem klasy lux wyposażonym
w klimatyzację, WC, DVD oraz barek. Postój na stacjach benzynowych lub parkingach
z toaletą planowany jest co 3-4 godziny.
 Wymagania dotyczące bagażu- jedna sztuka bagażu głównego (do 20kg ) oraz jedna
sztuka bagażu podręcznego (do 5 kg).

A OTO KILKA INFORMACJI, KTÓRE UŁATWIĄ NAM PRZYGOTOWANIA DO
WYJAZDU:
OBOZOWICZU NIE ZAPOMNIJ O:
 Stroju kąpielowym ręczniku plażowym i klapakach
 Nakryciu głowy, kremie ochronnym z wysokim filtrem, okularach przeciwsłonecznych, maści lub piance
na oparzenia słoneczne.

 Materiałach piśmienniczych oraz ewentualnie małym podręcznym słowniczku języka angielskiego.
 Dużej dozie optymizmu i dobrego nastroju - it’s going to be GOOD FUN 

NIE ZABIERAĆ:
 Sprzętu elektronicznego, który mógłby ulec zniszczeniu lub zaginąć. Opiekunowie grupy nie biorą


odpowiedzialności za jakikolwiek sprzęt elektroniczny lub inne cenne rzeczy.
Alkoholu, narkotyków, „dopalaczy”, noży lub jakichkolwiek innej broni, sztucznych ogni, kadzidełek,
zapałek, papierosów, itp.

ZAJĘCIA JĘZYKOWE
Zanim uczestnicy zostaną przypisani do docelowych grup językowych przeprowadzony zostanie test
językowy, którego wynik zakwalifikuje uczestnika do grupy językowej na odpowiednim poziomie, określanym
według Common European Framework of Reference. Lektor danej grupy może zdecydować o przeniesieniu
do grupy o niższym lub wyższym poziomie w sytuacji, gdy zauważy, iż wynik testu był nieadekwatny do
umiejętności ucznia. Zajęcia odbywać się będą w miejscach ułatwiających stworzenie naturalnego
środowiska dla posługiwania się językiem na terenie hotelu, plaży lub miejsc publicznych. Komunikatywne,
interaktywne i zachęcające do zabawy językiem techniki wykorzystywane przez lektorów zapewnią wysoki
standard nauki oraz miłą atmosferę w trakcie zajęć. Poza zajęciami językowymi w grupach uczestnicy będą
posługiwali się językiem angielskim podczas popołudniowych i wieczornych imprez, które prowadzone będą
w języku angielskim. Uczestnictwo w zajęciach językowych oraz imprezach grupowych jest
OBOWIĄZKOWE.

OPIEKA MEDYCZNA
W razie jakichkolwiek problemów zdrowotnych uczestnik zwraca się do opiekuna grupy zgłaszając
zaistniały problem. Osoba odpowiedzialna za doraźną pomoc medyczną oceni powagę problemu i udzieli
odpowiedniej pomocy lub wezwie lekarza. Rodzice są zobowiązani do przekazania opiekunowi grupy na
zbiórce wszelkich lekarstw, które dziecko zażywa z uwagi na bezpieczeństwo uczestników. Opiekun
odpowiedzialny będzie za terminowe podawanie leku oraz jego przechowywanie. W karcie zdrowia dziecka
należy wymienić wszystkie zażywane leki, jak również i te, na które dziecko jest uczulone. W przypadku
choroby lokomocyjnej prosimy o zabezpieczenie odpowiednich środków na które dziecko reaguje. Leki na
chorobę lokomocyjną zostaną zaaplikowane tylko i wyłącznie wtedy gdy informacja o chorobie lokomocyjnej
pojawi się w karcie zdrowia dziecka.
Organizator zabezpiecza jedynie leki z apteczki pierwszej pomocy. W przypadku konsultacji lekarskiej
przepisane leki zastaną zakupione przez Organizatora.

Hiszpania w pigułce
HISZPANIA – to jeden z najatrakcyjniejszych krajów europejskich. Podróż do Hiszpanii to spotkanie
ze słońcem, dobrą kuchnią, gościnnością. To odpoczynek wśród olśniewającej, pełnej kontrastów
przyrody. Rozległe piaszczyste plaże, tłoczne i gwarne kurorty, gorące rytmy flamenco i corrida – to
właśnie hiszpańskie klimaty.

COSTA BRAVA - to jeden z najbardziej znanych i uczęszczanych regionów turystycznych Hiszpanii.
Ciepłe prądy morskie, łagodny klimat, długie piaszczyste plaże oraz czysta woda gwarantują
niezapomniany wypoczynek.

ZAKWATEROWANIE:
Hotele Hawai/Montevista***
Avda. Roca, Grossa, 5-15, 17310 Lloret de Mar
położone są w spokojnej części Lloret de Mar wśród zieleni. Od plaży dzieli je ok. 400 m, natomiast do
centrum 10-15 min. spacerem. Zakwaterowanie w pokojach 3 osobowych z klimatyzacją, łazienką,
balkonem/tarasem, TV, telefonem oraz sejfem (dodatkowo płatny). Do dyspozycji gości w obu hotelach:
restauracja, bar, hall, basen, plac zabaw, 2-3 windy, w hotelu Hawai dyskoteka, Wi-Fi przy recepcji.
Nazwa hotelu podana będzie na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Hotele posiadają ten sam standard.

WYŻYWIENIE:
Trzy posiłki dziennie – w Hiszpanii: śniadania, obiady, kolacje w formie bufetu, suchy prowiant na drogę
powrotną. Woda do obiadu i kolacji.

WALUTA:
Walutą obowiązującą jest euro.
JĘZYK:
Językiem urzędowym w Hiszpanii jest język hiszpański jednak bez najmniejszego problemu można
tutaj porozumieć się w języku angielskim oraz rosyjskim. Nie mniej jednak znajomość kilku
podstawowych zwrotów w języku hiszpańskim może być dla nas bardzo przydatna i pomocna:
Dziękuję bardzo! - Muchas gracias.
Cześć! - ¡Hola!
Dzień dobry! - ¡Buenos días! (rano); ¡Buenas tardes! (po południu)
Dziękuję! - Gracias.
Do jutra! - !Hasta mañana!
Do widzenia! - ¡Hasta luego!
Do wieczora! - ¡Hasta la noche!
Do zobaczenia! - ¡Hasta la vista!
Dobranoc! - ¡Buenas noches!
Żegnaj! - iAdiós!
tak - sí
nie - no
bezpłatny - gratuito / libre
otwarte - abierto
zamknięte - cerrado
wstęp wolny - entrada gratuita
Nazywam się... - Soy... / Me llamo...
Na imie mam ... - Mi nombre es...
Jak się nazywasz? - ¿Cómo te llamas?
Jestem Polakiem/Polką - Soy polaco / polaca.
Jestem z Polski -Soy de Polonia.
mam xx lat - Tengo xx años.
Czy mówi Pan/Pani po angielsku/polsku? - ¿Habla inglés/polaco?
proszę mówić wolniej/głosniej - Habla más despacio / alto.
proszę mi to napisać - Escríbamelo, por favor.
proszę powtórzyć - Repita, por favor.
nie rozumiem - No entiendo.
Przepraszam, gdzie jest toaleta? - Perdona, ¿dónde están los servicios?
Ile to kosztuje? - Cuánto cuesta?
Przepraszam pana/panią. - Perlone
Jak dojadę do…? - Cómo llegar a…?
Gdzie mogę wymienić pieniądze? - ¿Dónde se puede cambiar dinero?
Ile to kosztuje? - Cuánto cuesta esto?
Gdzie jest telefon? - ¿Dónde hay un teléfono?
Gdzie jest informacja/rozkład jazdy? - ¿Dónde está la oficina de información /el horario?
W którą stronę mam iść? - ¿En qué dirección debo ir?
Przepraszam, jak dojść do ulicy/do placu? - Perdone, ¿cómo llegar a la calle/plaza?.
Ile płacę? - ¿Cuánto le debo?
Ile kosztuje wstęp? - ¿Cuánto valen las entradas?
Czy mogę zapłacić kartą kredytową? - ¿Se puede pagar con tarjeta?
Czy to miejsce/stolik jest wolne? - ¿Está libre esta silla/ mesa
Proszę kartę dań/menu. - La carta, por fawor
Chciałbym zapłacić. - La cuenta, por favor.
Proszę rachunek. - La cuenta, por favor.
Ile kosztuje kilogram? - ¿Cuánto cuesta un kilo?
gram - gramo
osiem - ocho
kilogram - kilogramo
dziewięć - nueve
lekarz - medico
dziesięć - diez
apteka - farmacia
sto - cien
policja - policia
tysiąc - mil
pogotowie ratunkowe - servicio, deurgencias
biały - blanco
karetka pogotowia - ambulancia
brązowy - marrón
straż pożarna - bomberos
czarny - negro
zero -cero
czerwony - rojo
jeden - uno
niebieski - azul
dwa - dos
zielony - verde
trzy - tres
złoty - dorado
cztery - cuatro
żółty - amarillo
pięć - cinco
sześć - seis
siedem - siete

CZAS:
Brak różnic czasowych między Polską a Hiszpanią.

OSTRZEŻENIA:
Jak w większości krajów świata, szczególnie uważać należy na kradzieże kieszonkowe
w miejscach tłumnie odwiedzanych przez turystów (szczególnie duże miasta, znane miejsca).
Problemem też są nieuczciwi sprzedawcy - unikajmy więc podejrzanych dzielnic

SKLEPY:
czynne są zwykle pn.-sob. w godz. 9.00-13.00 i 16.00-20.00. W sezonie część sklepów czynna
jest do 22.00, a także w niedzielę z przerwą na sjestę pomiędzy 13.00 a 16.30!

KUCHNIA HISZPAŃSKA:
Hiszpańska kuchnia ma kilka bardzo charakterystycznych cech. Kraj jest rajem dla miłośników ryb
i owoców morza, ponieważ są one podstawą rozmaitych przekąsek (tapas), a przy tym nawet
w miejscach oddalonych o setki kilometrów od wybrzeża nie tracą nic ze smaku i świeżości. Niestety,
nie należą do tanich, toteż rzadko znajdują się w dolnych zakresach cenowych, może z wyjątkiem
najpopularniejszych gatunków ryb, np. dorsza, często solonego, wątłusza oraz kałamarnic. Dlatego
trzeba korzystać z tego, co jest dostępne. W restauracjach z owocami morza podaje się często
znakomity gulasz rybny - zarzuela i Pallas (potrawy z ryżu zawierające także mięso, zwykle z królika
lub z kurczaka). Paella wywodzi się z Walencji i tam właśnie przyrządza się ją najlepiej, ale w całym
kraju jada się różne odmiany tej potrawy.
Mięso jest najczęściej przyrządzane na ruszcie i podawane z kilkoma smażonymi ziemniakami
oraz paroma listkami sałaty, bywa solone albo suszone i podawane jako przystawka na kanapkach.
Wyśmienita jest Jamin serrano, hiszpańska odmiana szynki parmeńskiej.
Warzywa to rzadko więcej niż kilka frytek czy gotowanych ziemniaków towarzyszących drugiemu
daniu (ale można zamówić dodatkowo). Za to często wstępem do posiłku jest sałatka lub, zwłaszcza
na północy, przystawka w postaci pożywnej zupy jarzynowej albo talerza ziemniaków z warzywami.
Na deser w tańszych lokalach podaje się zwykle świeże owoce lub flan, hiszpański creme
caramel. Występuje on często w wersjach regionalnych, takich jak crema catalan w Katalonii czy w
Andaluzji tocino de cielo. Jest też dużo rodzajów budyniu (pupin), jak budyń ryżowy czy inne
przypominające nasz kisiel. W zasadzie jednak desery nie są najmocniejszym punktem kuchni
hiszpańskiej. Zwykle najlepiej pozostać przy owocach i serach.
ORIENTACYJNE CENY PRODUKTÓW:
 bagietka – 0,80 euro
 woda mineralna 0,25l – od 0,60-0,90 euro
 coca cola, fanta, sprite 0,25l – ok 0,90 -1,20 euro
 pizza w sklepie – ok. 2,40 euro
 lody – 3,00-5,00 euro
 sok owocowy – 1,20 -2,50 euro
 pomarańcze worek 4kg. – 2,70 euro
 obiad w restauracji o zwykłym standardzie – od 5,00 -10,00 euro
 paella – 10,00 euro
 kawa w restauracji – od 1,20 euro
 gazeta – 1 euro
 pocztówka – 0,15 -0,55 euro
 znaczek do Polski – 0,55 euro

KIESZONKOWE:
Sugerowane kieszonkowe 120 € – 150 €
Istnieje możliwość zdeponowania kieszonkowego u wychowawcy grupy na miejscu zbiórki. W tym celu
sugerujemy przygotowanie odpowiedniej kwoty rozmienionej na drobne banknoty (5-20€) w opisanej
kopercie. W takim wypadku będzie potrzebne podpisanie oświadczenia dot. zdeponowania środków.
Organizator ani opiekun grupy nie biorą odpowiedzialności za ewentualną kradzież lub zdarzenia
losowe skutkujące utratą pieniędzy.

RAMOWY PROGRAM IMPREZY
1 dzień: wyjazd z Polski w godzinach wieczornych. Przejazd przez Czechy i Niemcy.
2 dzień: Przyjazd do Gardalandu, największego we Włoszech parku rozrywki, zlokalizowanego na
powierzchni 60ha. Całodzienny pobyt w trzech fascynujących krainach: Fantasy, Adventure
i Adrenaline, gdzie można korzystać z 70 pełnych wrażeń atrakcji, wizyta w Gardaland Sea Life
Aquarium, gdzie można odkryć królestwo fauny i flory oceanu. Nocny przejazd do Hiszpanii.
3 dzień: Przyjazd do hotelu w Hiszpanii w godzinach przedpołudniowych, spacer po miasteczku,
zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
4-9 dzień: Plażowanie, kąpiele morskie i w hotelowym basenie, dyskoteki, zajęcia rekreacyjne.
Bogaty program językowy (20 h zajęć z języka angielskiego):
 British vs. American
 The Challenge
 Treasure Hunt – poszukiwanie skarbu
 Scavenger Hunt
 Capture the Flag – pogoń za flagą
Wycieczka do urokliwego miasteczka Tossa de Mar na Costa Brava – spacer po malowniczej
starówce.
Wycieczka do Barcelony – Stadion olimpijski, wzgórze widokowe Montjuic, Camp Nou (dla chętnych:
bilet wstępu na stadion i do muzeum ok 23 EUR) Park Guell, Sagrada Familia – z zewnątrz,
średniowieczna starówka Barri Gotic, La Rambla, Pomnik Krzysztofa Kolumba, spektakl grających
fontann na Placu Hiszpańskim.
10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Polski ok. godz. 11:00. Przejazd przez Hiszpanię,
Francję.
11 dzień: Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.

CENA ZAWIERA:
 Transport autokarem o podwyższonym standardzie-klimatyzacja, barek, video, WC;
 Wyżywienie zgodnie z programem;
 Zakwaterowanie - 7 noclegów w hotelu*** w Hiszpanii;
 Bogaty program językowy: 20 godzinny kurs języka angielskiego zakończony uzyskaniem
certyfikatu;
 Opiekę pilota, kierownika obozu, wychowawców/lektorów, miejscową opiekę medyczną na
wezwanie oraz miejscowego ratownika;
 Ubezpieczenia KL (10 000 EUR), NNW (15 000 PLN), Bagaż (800 PLN) w Signal Iduna;
 Realizację ww. programu;
 Podatek VAT.
CENA NIE ZAWIERA:
 Obowiązkowej opłaty 90 EUR (płatnej w biurze) – wstęp do Parku Gradaland oraz Gardaland
Sea Life Aquarium oraz programu wycieczki do Barcelony oraz Tossa de Mar;
 Świadczeń niewymienionych w ofercie;
 Opłaty klimatycznej za cały pobyt: 4EUR/os dla osób powyżej 16 roku życia, płatnej
obowiązkowo w recepcji;
 Obowiązkowej kaucji zwrotnej w wysokości 20EUR, płatnej w recepcji hotelu (pieniądze
zostaną zwrócone uczestnikom w ostatni dzień pobytu, jeśli nie dojdzie do dokonania
szkód z ich strony).

Wyciąg z regulaminu uczestnika obozu
1.Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania regulaminu. Winien stosować się do
poleceń kierownika oraz wychowawców.
2.Zabrania się samowolnego opuszczania terenu obozu. Wszystkie wyjścia poza teren hotelu odbywają się w
sposób zorganizowany, pod opieką wychowawcy. Uczestnicy obozu zobligowani są do przestrzegania
porządku dnia. Każdy uczestnik dba o czystość hotelu i jego otoczenia.
3.Zabrania się działań zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i mieniu swojemu i innych uczestników obozu.
4.Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, palenia tytoniu,
wulgarnego zachowania, wszczynania awantur, bijatyk, zakłócania spokoju innym uczestnikom wypoczynku.
5.Każdy uczestnik powinien pilnować swoich rzeczy osobistych, pieniędzy oraz dokumentów (paszport).
Zalecamy zdeponowanie pieniędzy u wychowawcy.
6.Za zagubiony sprzęt elektroniczny oraz inne wartościowe rzeczy uczestnika pozostawione bez opieki (nie
zdeponowane u wychowawcy, kierownika lub w odpłatnym hotelowym sejfie) organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
7.Nie zastosowanie się do ww. regulaminu pociąga za sobą określone konsekwencje włącznie z dyscyplinarnym
usunięciem z obozu na koszt rodziców lub prawnych opiekunów z powiadomieniem jednostki wykupującej
skierowanie (zakład pracy, szkoła itp.).
8.Uczestnik (rodzice lub prawni opiekunowie) ponosi materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone
podczas pobytu na obozie.
9.Zabrania się posługiwania otwartym ogniem oraz wszelkim sprzętem i materiałami, mogącymi spowodować
pożar, zwarcie instalacji elektrycznej, uszkodzenie oraz zniszczenie mienia. Zakazuje się samowolnego
rozpalania ognisk. W przypadku zauważenia pożaru lub sytuacji grożącej pożarem należy natychmiast
powiadomić wychowawcę i/lub kierownika.
10.Nie wolno podejmować prób napraw instalacji znajdujących się w budynku (zwłaszcza elektrycznej). Zabrania
się używania sprzętu przeciwpożarowego dla celów nie związanych z akcją ratowniczą.
11.W czasie zagrożenia pożarowego uczestnicy obozu opuszczają teren pod opieką Wychowawców.
12.Kąpiel może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu, pod nadzorem ratownika i wychowawcy. Nie
nadzorowana kąpiel jest surowo zabroniona. Uczestnicy kąpieli zobowiązani są przestrzegać zaleceń
i nakazów ratownika.
13.Przed wejściem do wody oraz po zakończeniu kąpieli odbywa się liczenie uczestników kąpieli. Nie wolno
wypływać poza teren oznakowany, skakać do wody z pomostów, kamieni, itp. W czasie kąpieli zabrania się
lekkomyślnych żartów (przewracania kąpiących się, itp.) oraz wywoływania mylnych alarmów. Wszyscy
uczestnicy zobligowani są do zachowywania czystości na terenie kąpieliska.
14.Uczestnicy wycieczki idą zwartą grupą, stosując się do nakazów i zaleceń wychowawcy.
15.W czasie marszu należy zwracać baczną uwagę na poruszające się pojazdy mechaniczne. Jezdnię wolno
przekraczać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, zachowując szczególną ostrożność. Zabrania się
wybiegania na jezdnię, popychania oraz innych lekkomyślnych postępowań.
16.W trakcie przejazdu autokarem zabrania się spacerowania po autokarze. Nakazuję się stosować do zaleceń
pilota, kierowców, wychowawców i kierownika. W przypadku autokarów wyposażonych w pasy
bezpieczeństwa obowiązuje nakaz zapięcia pasów przez cały czas podróży. Uprasza się o przestrzeganie
zasad kultury wobec współpasażerów oraz innych podróżnych. Należy przestrzegać czasu w trakcie przerw
w podróży tj. stawiać się na umówioną godzinę punktualnie . Nieprzestrzeganie powyższych ustaleń może
spowodować opóźnienia w podróży które mogą skutkować naruszeniem realizowanego programu .
17.W celu identyfikacji grupy uczestnicy zobowiązani są do założenia koszulek dostarczonych przez organizatora
na czas przejazdu (zgodnie z informacja podaną przy odprawie) i/lub wycieczek.

Prosimy o wydrukowanie i podpisanie jednego egzemplarza powyższego niezbędnika oraz
dostarczenie i przekazanie na miejscu zbiórki wychowawcy grupy lub dostarczenie do
naszego biura w terminie do 21.07.2016.
Niniejszym potwierdzam własnoręcznym podpisem iż zapoznałem się oraz mojego
syna/córkę z powyższymi ustaleniami oraz regulaminem i zobowiązuję się do jego
przestrzegania zarówno jako Rodzic/Prawny Opiekun jak również przez mojego
syna/córkę.

……………………………………
Data i miejscowość

………………………………………

……………………………

Podpis Rodzica/Prawnego Opiekuna

Podpis uczestnika kolonii

