
INTERNATIONAL HOUSE  NICEA,FRANCJA 
KURS RODZINNY DZIECI 4-10 ORAZ NASTOLATKI 

 
 

Szkoła prowadzi wakacyjne kursu dla dzieci i młodzieży, a to oznacza, że możecie Państwo wyjechać na 
Lazurowe Wybrzeże wraz z dzieckiem i wszyscy możecie uczyć się francuskiego. Jest kilka opcji: 
Podczas gdy Państwo uczycie się języka i korzystacie z urlopu dzieci samodzielne mają do wyboru pakiet 
wraz z oddzielnym zakwaterowaniem, dzieci pozostające pod Państwa opieką mogą wybrać tylko lekcje. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Opłata rejestracyjna €60 od osoby 
Rezerwacja kursu wymaga depozytu. 

PEŁNY CENNIK, TAKŻE KOSZT ZAKWATEROWANIA 
NA ŻYCZENIE  

INFORMACJE/REZERWACJE  
info@kursyjezykowe.net   
tel : 22 8471487  kom: 601 36 62 49 
 

TEEN 20    NASTOLATKI 28.06-1.08.2020 
   Nauka: francuski lub angielski  – w godzinach 9.00-12.15 

  Rejestracja/Materiały edukacyjne 
  Zakwaterowanie z wyżywieniem w rezydencji 

  Zajęcia pozalekcyjne w godzinach od 13.30-18.00  

  Zajęcia pozalekcyjne popołudniowe, najczęściej na plaży, pod okiem opiekuna 

  w soboty i w niedzielę od 9.00-18.00, całodzienna wycieczka z przewodnikiem, zajęcia na świeżym powietrzu 

  transfery z lotniska w Nicei ( dla mieszkających w rezydencji) 
 TEEN CO24 - to co powyżej plus: 

 2 popołudnia lekcji indywidualnych w godzinach 13.15-14.45  (uwaga 

uczniowie Teen CO24, tylko francuski,  rezygnują z pewnych zajęć popołudniowych) 

TYGODNIOWY PAKIET €1052 

Tygodniowy pakiet: €820 
Pakiet dzienny €562, tylko lekcje €265 

 

 

KIDS CLUB   FRANCUSKI   4-10 lat          
06.07-28.08  zabawa, sport, projekty w godz: 9.00-12.00  €205 tygodniowo 

 zabawa, sport, projekty – w godzinach 9.00-17.00   €370 tygodniowo 

 

 

 

 

PROGRAM RODZINNY   4-17 lat i rodzice 28.06-28.08.2020 
 nauka w godzinach 9.00-12.15  nastolatek i rodzic: €530  tygodniowo  

 nauka w godzinach 9.00-12.15  dziecko i rodzic:    €470  tygodniowo  

W okresie 6.07-28.08                           Tylko dziecko  4-10 lat 9.00-12.00 €205 tygodniowo 

                                                                Tylko dziecko i 4-10 lat 9.00-17.00 €370 tygodniowo 
W wypadku kursu Kids Club i Programu rodzinnego należy doliczyć koszt zakwaterowania. 

Cenniki na życzenie  

 

Wszyscy nauczyciele i opiekunowie 
posiadają odpowiednie kwalifikacje 
wymagane przez prawo francuskie przy 
pracy z dziećmi i młodzieżą 

 

28.06-28.08 

2020 
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