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DLACZEGO WARTO  
JECHAĆ NA WAKACJE Z LEKTOREM?

32

MAMY DUŻE DOŚWIADCZENIE

DOKŁADNA KWALIFIKACJA DO 
GRUP JĘZYKOWYCH

BARDZO DOBRE WARUNKI  
ZAKWATEROWANIA

Organizujemy obozy i kolonie językowe od 1990 
roku. Dlatego wiemy, jak zapewnić dzieciom  

i młodzieży pełne wrażeń, bezpieczne  
wakacje. Jesteśmy największym w kraju  
organizatorem obozów i kolonii językowych. 
Co roku proponujemy turnusy w atrakcyjnych 
miejscowościach nad morzem i w górach.

W obozach i koloniach LEKTORA mogą 
wziąć udział osoby na wszystkich 
poziomach zaawansowania, za 
wyjątkiem zupełnie początkującego. 
O przyjęciu do danej grupy języko-
wej decyduje test kwalifikacyjny, 
który należy napisać samodzielnie  
i nadesłać koniecznie razem z kartą 
zgłoszeniową w momencie zapisu.   
Każdy wypełnia tylko tyle testu, ile potrafi  
i zgodnie ze swoją wiedzą kierowany jest na 
odpowiedni poziom. W związku z tym, że sprawdzamy testy przed 
wyjazdem, dostosowujemy materiały językowe do uczestników,  
a nie uczestników do materiałów. 

Starannie wybieramy ośrodki, w któ-
rych organizowane są kolonie i obozy  
LEKTORA. Mają one także bardzo 
dobrą lokalizację, dysponują 2-4 
osobowymi pokojami z łazienka-
mi i bogatą bazą rekreacyjną tj. 
sale dydaktyczne, boiska sportowe,  
kawiarenki, basen, sauna, rowery.  

Są znane także z dobrego wyżywie-
nia. Wszystkie ośrodki posiadają aktu-

alne zezwolenia i zgłoszone są do Ku-
ratorium.

Jako szkoła języków specjalizujemy się tylko  
w wyjazdach językowych, dlatego zapewnia-
my bardzo dobry poziom zajęć, które prowa-
dzą doświadczeni lektorzy naszej szkoły, 
także native speakers. Podczas zajęć 
stosujemy metodę komunikacyjną, 
sprzyjającą przełamywaniu barier w 
mówieniu, na co nie ma zwykle czasu 
podczas nauki w szkołach i na tradycyj-
nych kursach. Zapewniamy codzienny 
kontakt z językiem podczas rannych za-
jęć i w czasie popołudniowych warsztatów 
językowych. Uczymy w małych, 10-13 osobo-
wych grupach, co umożliwia uzyskanie szybkich 
postępów w krótkim czasie. Podczas trwania kolonii  
i obozów dzieci i młodzież korzystają z naszego autorskiego  
systemu do nauki słówek LEKTOR  Vocabulary Training. 

Nie wrzucamy wszystkich „do jednego worka”
Obóz i kolonia mają odrębny program i kadrę.
Na obozie młodzież trafia do grup według poziomu znajomości 
języka. Na kolonii dzieci podzielone są ze względu na poziom 
języka oraz wiek. Są osobne grupy dla dzieci młodszych i star-
szych. Ośmiolatek nigdy nie jest w grupie z czternastolatkiem. 

Dużą wagę przywiązujemy do opieki nad naszymi podopieczny-
mi. Wszyscy uczestnicy znajdują się pod całodobową opieką 
pedagogiczną i medyczną. Podczas kąpieli w morzu o bezpie-
czeństwo dzieci i młodzieży dba ratownik oraz wychowawcy. Na 
kolonii wychowawcy są jednocześnie lektorami języków (angliści 
lub germaniści).
Na obozie młodzież jest pod opieką wychowawców i lektorów. 
Szkoła zapewnia ponadto na okres pobytu ubezpieczenie NNW.

Za cenę  zwykłej kolonii dzieci 
otrzymują  30 lub 40 godzin-
ny kurs językowy, bardzo bo-
gaty program turystyczny  oraz 
zakwaterowanie  wykraczające 
poza standard kolonijny. Opła-
ta za wyjazd zawiera wszystkie 
wstępy, należy zaopatrzyć dzieci tylko  
w kieszonkowe. Obozy i kolonie językowe   
w kraju są co najmniej trzykrotnie tańsze niż podobne wakacyj-
ne kursy językowe za granicą. Opłata jest wnoszona w ratach.

Zapewniamy dojazd pod opieką wychowawców z większości 
dużych miast w Polsce. Są to Wrocław, Warszawa, Kraków, 
Katowice, Opole, Poznań, Szczecin. Szczegółowe informa-
cje odnośnie dokładnej pory przejazdów znajdują się na na-
szych stronach www.lektor.com.pl oraz www.jezykowe.eu

Szkoła Języków Obcych LEKTOR
50-123 Wrocław, ul. Oławska 25
tel.(071) 3725292, 3460073 
tel/fax 343 25 99
www.jezykowe.eu, www.lektor.com.pl
e-mail: biuro@ lektor.com.pl 
konto: nr: 54 1600 1156 0004 0606 3374 5001

Pozostały czas przeznaczamy na urozmaicony program turystycz-
ny i sportowy, dostosowany do wieku i zainteresowań uczestni-
ków. Organizujemy wycieczki w ciekawe dla danego regionu 
miejsca, a także za granicę: do Niemiec, na Słowację, do Czech. 
W ramach opłaty zapewniamy także wiele zajęć sportowych: 
koszykówkę, siatkówkę, pływanie na basenie, rowery, tenis 
ziemny, tenis stołowy, siłownię, aerobic, saunę. Codziennie  
organizujemy popołudniowe lub wieczorne konkursy, spo-
tkania, dyskoteki. Bez względu na warunki pogodowe młodzież  
i dzieci nie mają szansy się nudzić. Fakultatywnie można wziąć 
także udział w kursach windsurfingu, tenisa, zumby.

KOLONIE I  OBOZY  
JĘZYKOWE NIE TYLKO Z NAZWY

KOLONIE DLA DZIECI,  
OBOZY DLA MŁODZIEŻY

MAMY WSZYSTKIE ZEZWOLENIA

LEKTOR W INTERNECIE

Zgłoszenia

SUPER CENA

BEZPIECZNE WAKACJE  
I  DOBRA KADRA

NIE MA PROBLEMU Z DOJAZDEM

ZAPEWNIAMY BARDZO BOGATY 
PROGRAM REKREACYJNY

Szkoła Języków Obcych LEKTOR istnieje na rynku językowym             
i turystycznym od 1990 roku i jest jedną z największych szkól języ-
kowych w Polsce.

Organizujemy:

• kursy językowe we Wrocławiu (angielski, niemiecki, włoski,  
hiszpański, francuski, rosyjski i inne)

W czasie wakacji jesteśmy organizatorem turystyki 
i zapraszamy na:

• kolonie i obozy językowe w kraju
• wyjazdy na kursy do szkół językowych za granicą

LEKTOR posiada zezwolenie na świadczenie usług turystycznych  
(nr 342/19) oraz gwarancje ubezpieczeniowe przewidziane ustawą  
o usługach turystycznych.

Jesteśmy członkiem Dolnośląskiej Izby Turystyki, posiadamy Akre-
dytację Kuratorium w zakresie nauczania języków obcych, a także 
wszystkie aktualne zezwolenia na prowadzenie poszczególnych pla-
cówek na podstawie stosownego zgłoszenia do Kuratorium.

Zgodnie z przepisami LEKTOR występuje o wydanie takiego zezwole-
nia na 30 dni przed uruchomieniem pierwszego turnusu.

www.lektor.com.pl 
cała oferta LEKTORA

www.jezykowe.eu 
turystyka językowa (kolonie i obozy w kraju i za granicą)

      Kolonie i obozy LEKTORA
facebook.com/kolonie.i.obozy.jezykowe.LEKTORA

PROMOCJE I RABATY PROMOCJA FIRST MINUTE
 dla stałych klientów i ich rodzeństwa  

minus 80-100 zł
 dla kolegów minus 50 zł
 dla rodzeństwa minus 50 zł 

Promocje nie sumują się.

 minus 100 zł  
przy rezerwacji  
do 28.02.2014

Szczegóły na www.jezykowe.eu
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Nauka żeglarstwa z instruktorem, jachty klasy 
Puck, 8 godzin podczas turnusu, zajęcia będą 
odbywać się na jeziorze Resko w Dźwirzynie

Dźwirzyno

Program językowy Program językowy

Zakwaterowanie Zakwaterowanie

Turnusy

New! polish language camps!

Turnusy

Dojazd

Dojazd

Program rekreacyjny
Program fakultatywny

Program rekreacyjny

Obóz językowy od 15 do 19 lat
Kolonie językowe od 8 do 14 lat

Obóz językowy od 15 do 19 lat
Kolonie językowe od 8 do 14 lat

Kurs windsurfingu

Kurs tenisa

Wycieczka do Tropical Island 

wycieczka do Parku Rozrywki 
Hansa-Park w Niemczech

Obóz 40 lekcji  
(3 lekcje rano + warsztaty)

Kolonia 30 lekcji 
(2 lekcje rano + warsztaty)

Obóz 40 lekcji  
(3 lekcje rano + warsztaty)

Kolonia 30 lekcji 
(2 lekcje rano + warsztaty)

Obóz Kolonia 

06.07 - 19.07.14 angielski angielski 
niemiecki

20.07 - 02.08.14 angielski 
polski

angielski 
polski

03.08 - 16.08.14 angielski 
niemiecki

angielski

Obóz Kolonia 

13.07 - 26.07.14 angielski angielski

27.07 - 9.08.14 angielski angielski

Ośrodek wypoczynkowy PERŁA w Dźwirzynie, 
miejscowości znanej z jednej z najpiękniejszych  
i najczystszych plaż na wybrzeżu, położonej między 
brzegiem Bałtyku, a jeziorem Resko; wydmy poro-
śnięte lasem sosnowym stanowią atrakcyjny ele-
ment miejscowego krajobrazu.

• pełne wyżywienie
• pokoje 3,4 - osobowe z łazienkami
• w ośrodku do dyspozycji: sale dydaktyczne,  
 boisko do siatkówki i koszykówki, boisko do piłki  
 nożnej, tenis stołowy

Ośrodek wypoczynkowy NEPTUN w Sianożętach, 
usytuowany jest zaledwie 50 m od morza, w pobli-
żu nadmorskiej promenady spacerowej, w odległości  
ok. 10 min spacerem od centrum Ustronia Morskiego. 

• pokoje 2-4 - osobowe z łazienkami
• pełne wyżywienie
• w ośrodku do dyspozycji: sale dydaktyczne, sala  
 gimnastyczna, sala do ćwiczeń ruchowych,  
 nowoczesne, wielofunkcyjne boiska do siatkówki,  
 koszykówki i piłki nożnej oraz badmintona,  
 wypożyczalnia rowerów, kawiarenka z salą  
 dyskotekową.

Zapewniamy dojazd z Wrocławia, Warszawy,  
Krakowa, Katowic, Poznania.
 
Koszt przejazdu w obie strony:
• Wrocław, Poznań, Warszawa - 140 zł
• Katowice, Kraków - 180 zł 
 
Przyjazd w niedzielę rano (śniadanie).  
Powrót piątek/ sobota (kolacja).

Zapewniamy dojazd z Wrocławia, Warszawy,  
Krakowa, Katowic, Poznania.

Koszt przejazdu w obie strony:
• Wrocław, Poznań, Warszawa - 140 zł
• Katowice, Kraków - 180 zł

 
Przyjazd w poniedziałek rano (śniadanie).  
Powrót sobota/ niedziela (kolacja).

Cena obejmuje ponadto: opiekę 
pedagogiczną i medyczną, wszyst-
kie wstępy, ubezpieczenie NNW.

Cena obejmuje ponadto: opiekę 
pedagogiczną i medyczną, wszyst-
kie wstępy, ubezpieczenie NNW.

• Całodniowa wycieczka do Kołobrzegu,  
 w programie: 

- spacer na molo i promenadzie nadmorskiej, 
zwiedzanie starówki kołobrzeskiej, 
- pobyt w aquaparku Milenium, korzystanie ze 
wszystkich atrakcji: basen sportowy, basen re-
kreacyjny, dzika rzeka, 2 rynny wodne, jacuzzi

• Piesze wycieczki: nad Jezioro Resko  
 i do portu w Dźwirzynie
• Zajęcia sportowe i rekreacyjne kąpiele  
 w morzu, siatkówka, koszykówka,  
 tenis stołowy, unihokej
• Zajęcia wieczorne quizy i gry językowe,  
 atrakcyjne konkursy, dyskoteki 
• Zajęcia tematyczne: plastyczne, muzyczne,  
 aktorskie, terenowy bieg z językiem
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Pamiątkowe zdjęcia na CD dla każdego  
 uczestnika

• Całodniowa wycieczka do Międzyzdrojów 
 i Wolińskiego Parku Narodowego,  
 w programie:  
 - zwiedzanie Promenady Gwiazd, Molo,  
 Rezerwat Żubrów, Jezioro Turkusowe, 
 Wzgórze Gosań
• Piesze wycieczki: do latarni,  
 do najstarszych dębów w Polsce „Bolesław”  
 - 800 lat oraz dąb „Warcisław” - 640 lat
• Wycieczki rowerowe po okolicy  
 (konieczność posiadania karty rowerowej)
• Zajęcia sportowe i rekreacyjne kąpiele  
 w morzu i w jeziorze, siatkówka, koszykówka,  
 tenis stołowy, unihokej, piłka nożna
• Zajęcia wieczorne quizy i gry językowe,  
 atrakcyjne konkursy, dyskoteki,  
 gry językowe
• Zajęcia tematyczne: plastyczne, muzyczne,  
 aktorskie, terenowy bieg z językiem
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Pamiątkowe zdjęcia na CD dla każdego  
 uczestnika

• warsztaty językowe to konwersacje, symulacje   
 językowe, filmy, kręgi tematyczne
• ciekawe materiały dydaktyczne i pomoce audio  
 wizualne
• autorski system do nauki słówek  
 LEKTOR Vocabulary Training
• doświadczeni lektorzy, również native speakers
• wszystkie poziomy zaawansowania oprócz  
 zupełnie początkującego
• certyfikat na zakończenie nauki

• warsztaty językowe to konwersacje, symulacje   
 językowe, filmy, kręgi tematyczne
• ciekawe materiały dydaktyczne i pomoce  
 audiowizualne
• autorski system do nauki słówek  
 LEKTOR Vocabulary Training
• doświadczeni lektorzy, również native speakers
• wszystkie poziomy zaawansowania  
 oprócz zupełnie początkującego
• certyfikat na zakończenie nauki

Chętnym proponujemy naukę windsurfingu z 
instruktorem, 8 godzin podczas turnusu, zajęcia 
będą odbywać się na jeziorze Resko w Dźwirzy-
nie, opłata zawiera także wypożyczenie sprzętu.

Chętnym proponujemy naukę tenisa z instrukto-
rem,  8 godzin podczas turnusu, opłata zawiera 
także wypożyczenie sprzętu.

Całodniowa wycieczka do Berlina.
W programie całodzienny pobyt w Wiosce Tropi-
kalnej, do dyspozycji piaszczysta plaża z palma-
mi, dżungla 50.000 roślin, Laguna Bali-sztuczne 
fale, podziemne zjeżdżalnie, las tropikalny, groty, 
wodospady, zjeżdżalnie na oponach, turbo zjeż-
dżalnie i inne wodne szaleństwa! 
Konieczność posiadania paszportu.

W programie pobyt w Parku Atrakcji Hansa-
-Park, który oferuje liczne atrakcje, m.in.: wodny 
tor bobslejowy „Rio Dorado”, kapsuła spadają-
ca z wysokości 50-ciu metrów „Monte–Zuma”, 
kolejki ziemne i powietrzne, zjeżdżalnie wodne, 
karuzele, łodzie, wieża widokowa oraz pokazy 
żonglerów, fok i lwów morskich w cyrku wod-
nym, prawdziwi kowboje w kanionach Dzikiego  
Zachodu, rewia variete “Światło i dźwięk”, kino  
trójwymiarowe, kraina piratów, afrykańscy akro-
baci i wiele innych. Konieczność posiadania waż-
nego paszportu. 

Chętnym proponujemy naukę tenisa z instrukto-
rem,  8 godzin podczas turnusu, opłata zawiera 
także wypożyczenie sprzętu.

Kurs tenisa

Kurs Windsurfingu

Kurs Żeglarstwa

+ 180 zł  
+ 30 €

Ustronie morskie

+ 220 zł

+ 220 zł

+ 220 zł

+ 220 zł

+ 180 zł  
+ 30 €

Program fakultatywny

1579 zł
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Program językowy

Zakwaterowanie

Turnusy

Dojazd

Program rekreacyjny

Obóz językowy od 15 do 19 lat
Kolonie językowe od 8 do 14 lat

Kurs Zumby z instruktoreM

Fakultatywna wycieczka na słowację

Obóz 40 lekcji  
(3 lekcje rano + warsztaty)

Kolonia 30 lekcji 
(2 lekcje rano + warsztaty)

Obóz Kolonia 

13.07. - 26.07.14 angielski angielski

27.07. - 9.08.14 angielski angielski

Ośrodek wypoczynkowy GIEWONT o wysokim 
standardzie, nowy, nowocześnie urządzony obiekt z 
windą i krytym basenem;

• pokoje 3,4,5 - osobowe z łazienkami i TV
• pełne wyżywienie
• w ośrodku do dyspozycji: basen kryty, sale dydak-
tyczne, sale konferencyjne, sala dyskotekowa, stół 
do tenisa stołowego, boiska sportowe (siatkówka, 
koszykówka), szałas regionalny, bezprzewodowy 
dostęp do internetu, kiosk WEB.

Zapewniamy dojazd z Wrocławia, Warszawy,  
Krakowa, Katowic, Poznania, Szczecina.

Koszt przejazdu w obie strony:
• Wrocław, Warszawa, Katowice, Opole - 140 zł
• Kraków - 120 zł
• Szczecin, Poznań - 180 zł

Przyjazd w niedzielę rano (śniadanie). 
Powrót piątek/sobota (kolacja).

Cena obejmuje ponadto: opiekę 
pedagogiczną i medyczną, wszyst-
kie wstępy, ubezpieczenie NNW.

• Całodniowa wycieczka górska z przewodni- 
 kiem, piękne krajobrazy tatrzańskie, dzika  
 przyroda, przejścia przez Dolinę Suchej Wody  
 do Psiej Trawki i dalej do Pciany Waksmundz- 
 kiej, wejście na Gęsią Szyję i Rusinową Pola- 
 nę, powrót do Palenicy Białczańskiej
• Wycieczka na Gubałówkę (1123 m n.p.m)
• Odwiedzanie ciekawych miejsc  
 w Zakopanem: śladami Małysza - Wielka  
 Krokiew, cmentarz na Pęksowym Brzysku  
 z grobami Makuszyńskiego, Witkiewicza
• Spacery po Krupówkach (najsłynniejsza ulica  
 w Zakopanem)
• Zajęcia sportowe i rekreacyjne: kryty basen  
 na terenie ośrodka, siatkówka, koszykówka,  
 unihokej, sauna
• Zajęcia wieczorne: quizy i gry językowe,  
 wieczory piosenki językowej, ogniska  
 z pieczeniem kiełbasek, atrakcyjne konkursy,  
 dyskoteki
• Zajęcia tematyczne: plastyczne, muzyczne,  
 aktorskie, terenowy bieg z językiem,
• Pamiątkowe zdjęcia na CD z całego pobytu  
 dla każdego uczestnika

• warsztaty językowe to konwersacje, symulacje   
 językowe, filmy, kręgi tematyczne
• ciekawe materiały dydaktyczne i pomoce  
 audiowizualne
• autorski system do nauki słówek  
 LEKTOR Vocabulary Training
• doświadczeni lektorzy, również native speakers
• wszystkie poziomy zaawansowania oprócz  
 zupełnie początkującego,
• certyfikat na zakończenie nauki

Proponujemy chętnym zajęcia z zumby z in-
struktorem, która jest połączeniem tańca z ae-
robikiem: 4 razy podczas turnusu.

Wycieczka autokarowa do Tatralandii, najwięk-
szego w Europie Środkowej termalnego parku 
wodnego. Do dyspozycji 9 odkrytych basenów 
z termalną, leczniczą wodą (26-38’C), 21 zjeż-
dżalni, Witalny Świat: sauny parowe, fińskie, 
suche, aromatyczne, jacuzzi. 

Konieczność posiadania paszportu.

+ 100 zł

+ 100 zł  
+15 €

Program fakultatywny
Program językowy

Zakwaterowanie

Turnusy

Dojazd

Program rekreacyjny

Obóz językowy od 15 do 19 lat
Kolonie językowe od 8 do 14 lat

Kurs Zumby z instruktoreM

Fakultatywna wycieczka do czech

Obóz 40 lekcji  
(3 lekcje rano + warsztaty)

Kolonia 30 lekcji 
(2 lekcje rano + warsztaty)

Obóz Kolonia 

20.07. - 2.08.14 angielski angielski

Ośrodek wypoczynkowy SUDETY  
w Szklarskiej Porębie

• pokoje 2-4 - osobowe z łazienkami i TV
• pełne wyżywienie
• w ośrodku do dyspozycji: sale dydaktyczne, sale 
konferencyjne, sala dyskotekowa, stół do tenisa 
stołowego, boisko sportowe, bilard, siłownia, bez-
przewodowy dostęp do internetu.

Zapewniamy dojazd z Wrocławia, Warszawy,  
Krakowa, Katowic, Poznania, Opola, Łodzi.

Koszt przejazdu w obie strony:
• Wrocław - 120 zł
• Warszawa, Poznań, Łódź - 140 zł
• Kraków, Katowice, Opole - 180 zł

Przyjazd w niedzielę rano (śniadanie). 
Powrót piątek/sobota (kolacja).

Cena obejmuje ponadto: opiekę 
pedagogiczną i medyczną, wszyst-
kie wstępy, ubezpieczenie NNW.

• Całodniowa wycieczka po Kotlinie  
 Jeleniogórskiej, w programie zamek Chojnik,  
 widok z murów obronnych, legenda  
 o Kunegundzie, zwiedzanie Karpacza serca  
 Karkonoszy, świątynia Wang, pobyt w Parku  
 Wodnym Tropikana w hotelu Gołębiewski
• Wycieczka na wodospad Kamieńczyk  
 i Szklarkę
• Spacery szlakami górskimi
• Zajęcia sportowe i rekreacyjne: na terenie  
 ośrodka, siatkówka, unihokej, siłownia
• Zajęcia wieczorne quizy i gry językowe,  
 atrakcyjne konkursy, dyskoteki,  
 gry językowe
• Zajęcia tematyczne: plastyczne, muzyczne,  
 aktorskie, terenowy bieg z językiem
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Pamiątkowe zdjęcia na CD dla każdego  
 uczestnika

• warsztaty językowe to konwersacje, symulacje   
 językowe, filmy, kręgi tematyczne
• ciekawe materiały dydaktyczne i pomoce  
 audiowizualne
• autorski system do nauki słówek  
 LEKTOR Vocabulary Training
• doświadczeni lektorzy, również native speakers
• wszystkie poziomy zaawansowania oprócz  
 zupełnie początkującego,
• certyfikat na zakończenie nauki

Proponujemy chętnym zajęcia z zumby, która 
jest połączeniem tańca z aerobikiem: 4 razy 
podczas turnusu.

Dla obozu: wycieczka autokarowa do Pragi, 
złotego miasta w sercu Europy. W programie: 
Hradczany, Katedra Św. Wita, Złote Uliczki,  
rynek Starego Miasta z zegarem Orloj, Most  
Św. Karola

Dla kolonii: wycieczka do Skalnego Miasta, 
unikalnego rezerwatu skał fantastycznie 
ukształtowane formy, strome schody, drabinki, 
stopnie, wieże, jaskinie, wodospady i przejażdż-
ka po polodowcowym jeziorku to atuty tego uro-
czego miejsca.

+ 100 zł

+ 120 zł  

Program fakultatywny

Zakopane Szklarska poręba



9
8

Nauka żeglarstwa z instruktorem, jachty klasy 
Puck, 8 godzin podczas turnusu, zajęcia będą 
odbywać się na jeziorze Resko w Dźwirzynie

Chętnym proponujemy naukę żeglarstwa z instrukto-
rem, jachty klasy Puck, 8 godzin podczas turnusu, za-
jęcia będą odbywać się na jeziorze Resko w Dźwirzynie

Dźwirzyno Dźwirzyno

Program Windsurfingowy PROGRAM TENISOWY

Program dla początkujących

Program dla początkujących

Program dla średniozaawansowanych

Program dla średniozaawansowanych

Dopłaty opcjonalne (nie są obowiązkowe):

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie
Turnusy

Dojazd

Program rekreacyjny Program rekreacyjny
Program fakultatywny Program fakultatywny

Obóz Windsurfingowy 
od 13 do 19 lat

Obóz tenisowy od 15 do 19 lat
Kolonie tenisowe od 10 do 14 lat

Kurs windsurfingu

Wycieczka do Tropical Island 
Wycieczka do Tropical Island 

Ośrodek wypoczynkowy PERŁA w Dźwirzynie, 
miejscowości znanej z jednej z najpiękniejszych  
i najczystszych plaż na wybrzeżu, położonej między 
brzegiem Bałtyku, a jeziorem Resko; wydmy poro-
śnięte lasem sosnowym stanowią atrakcyjny ele-
ment miejscowego krajobrazu.

• pełne wyżywienie
• pokoje 3,4 - osobowe z łazienkami
• w ośrodku do dyspozycji: sale dydaktyczne,  
 boisko do siatkówki i koszykówki, boisko do piłki  
 nożnej, tenis stołowy

Ośrodek wypoczynkowy PERŁA w Dźwirzynie, 
miejscowości znanej z jednej z najpiękniejszych  
i najczystszych plaż na wybrzeżu, położonej między 
brzegiem Bałtyku, a jeziorem Resko; wydmy poro-
śnięte lasem sosnowym stanowią atrakcyjny ele-
ment miejscowego krajobrazu.

• pełne wyżywienie
• pokoje 3,4 - osobowe z łazienkami
• w ośrodku do dyspozycji: sale dydaktyczne,  
 boisko do siatkówki i koszykówki, boisko do piłki  
 nożnej, tenis stołowy

Zapewniamy dojazd z Wrocławia, Warszawy,  
Krakowa, Katowic, Poznania.
 
Koszt przejazdu w obie strony:
• Wrocław, Poznań, Warszawa - 140 zł
• Katowice, Kraków - 180 zł

Cena obejmuje ponadto:  
opiekę pedagogiczną i medycz-
ną, wszystkie wstępy, ubezpie-
czenie NNW.

• Całodniowa wycieczka do Kołobrzegu,  
 w programie:  
 - spacer na molo i promenadzie nadmorskiej, 
 zwiedzanie starówki kołobrzeskiej,  
 - pobyt w aquaparku Milenium, korzystanie ze  
 wszystkich atrakcji: basen sportowy, basen re 
 kreacyjny, dzika rzeka, 2 rynny wodne, jacuzzi
 
• Piesze wycieczki: nad Jezioro Resko  
 i do portu w Dźwirzynie
• Zajęcia sportowe i rekreacyjne kąpiele  
 w morzu, siatkówka, koszykówka,  
 tenis stołowy, unihokej
• Zajęcia wieczorne quizy, atrakcyjne  
 konkursy, dyskoteki 
• Zajęcia tematyczne: plastyczne, muzyczne,  
 aktorskie, terenowy bieg sprawnościowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Pamiątkowe zdjęcia na CD dla każdego  
 uczestnika

• Całodniowa wycieczka do Kołobrzegu,  
 w programie: 

- spacer na molo i promenadzie nadmorskiej,  
zwiedzanie starówki kołobrzeskiej, 
- pobyt w aquaparku Milenium, korzystanie ze 
wszystkich atrakcji: basen sportowy, basen re-
kreacyjny, dzika rzeka, 2 rynny wodne, jacuzzi

• Piesze wycieczki: nad Jezioro Resko  
 i do portu w Dźwirzynie
• Zajęcia sportowe i rekreacyjne kąpiele  
 w morzu, siatkówka, koszykówka,  
 tenis stołowy, unihokej
• Zajęcia wieczorne quizy i gry,  
 atrakcyjne konkursy, dyskoteki 
• Zajęcia tematyczne: plastyczne, muzyczne,  
 aktorskie, terenowy bieg sprawnościowy
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek
• Pamiątkowe zdjęcia na CD dla każdego  
 uczestnika

25 godzin zajęć, w tym 20 godzin szkolenia z in-
struktorem oraz 5 godzin samodzielnego pływania  
z zabezpieczeniem,  
zajęcia odbywają się na jeziorze Resko w bazie 
szkoły windsurfingowej Balticsurf
każdy uczestnik spędza dziennie na desce 2-3 go-
dziny i ma do dyspozycji: deskę z żaglem (deska 
mieczowa Fanatic Viper, żagle monofilmowe i da-
cronowe w rozmiarach 1, 5 m² - 5, 0 m²), kamizelkę 
asekuracyjną oraz zabezpieczenie z łodzi motoro-
wej.,
na zakończenie obozu/kolonii rozgrywane są trady-
cyjne obozowe regaty, pierwsze trzy miejsca pre-
miowane są atrakcyjnymi nagrodami.

20 godzin zajęć tenisowych na różnych poziomach 
zaawansowania w grupach max. 6 osobowych
nauka od podstaw i doskonalenie techniki
wykwalifikowani instruktorzy, 
do dyspozycji rakiety marki Babolat i specjalne 
piłki treningowe –bezciśnieniowe dla początkujących

• zapoznanie się ze sprzętem,
• podstawowe zasady bezpieczeństwa,
• podstawy teorii żeglowania,
• podnoszenie żagla z wody,
• żeglowanie na halsie,
• ostrzenie/odpadanie,
• obroty deską pod wiatr,
• obroty deską z wiatrem,
• halsowanie,
• żeglowanie z wiatrem (fordewind, baksztag).

• chwyty rakiety, postawa tenisowa,  
sposoby poruszania się po korcie,

• forhend i bekhend, volley i smecz,
• nauka podania z dołu i standardowego serwisu,
• nauka kierowania lotem piłki,
• zasady gry w tenisa,
• doskonalenie poznanych elementów w formie 

fragmentów gry, gry uproszczonej, gry szkolnej.

• taklowanie i trymowanie sprzętu (deska + pędnik),
• teoria żeglowania (prawo drogi, zasady fair play),
• start z plaży,
• jazda na halsie (prawidłowa pozycja),
• zwrot na wiatr (sztag),
• zwrot z wiatrem (rufa wypornościowa),
• wprowadzenie deski w ślizg,
• technika jazdy w trapezie.

• doskonalenie poruszania się po korcie,
• ćwiczenie forhendu i bekhendu,
• doskonalenie volleya i smecza,
• doskonalenie koordynacji,
• dłuższe wymiany z instruktorem,
• doskonalenie poznanych elementów w formie 

fragmentów gry, turniej końcowy.

pianka - 80 zł / obóz,
trapez - 80 zł / obóz,
deska funboardowa Starboard Carve, Go, Rio - 615 zł / obóz,
żagiel monofilmowy  North Sails 5,4 m² - 7,8 m² - 500 zł / obóz,
ubezpieczenie sprzętu - 150 zł / osoby.
Ubezpieczenie obejmuje uszkodzenia sprzętu powstałe z winy 
uczestnika ( np. rozbicie deski masztem czy rozerwanie żagla), 
przy braku ubezpieczenia koszta naprawy pokrywają uczestnicy 
wg. cennika serwisu. Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.

Chętnym proponujemy zajęcia z wykwalifiko-
wanymi lektorami języka angielskiego: 8 lekcji 
podczas turnusu, nastawienie na praktyczne 
używanie języka, wszystkie materiały w cenie.

Zajęcia z wykwalifikowanymi lektorami języka angiel-
skiego: 8 lekcji podczas turnusu, nastawienie na prak-
tyczne używanie języka, wszystkie materiały w cenie.

Nauka windsurfingu z instruktorem, 8 godzin podczas 
turnusu, zajęcia będą odbywać się na jeziorze Resko w 
Dźwirzynie, opłata zawiera także wypożyczenie sprzętu.

W programie całodzienny pobyt w Wiosce  
Tropikalnej, do dyspozycji piaszczysta plaża  
z palmami, podziemne zjeżdżalnie, las tropikal-
ny, groty, wodospady, turbo zjeżdżalnie  
i inne wodne szaleństwa! 
Konieczność posiadania paszportu.

W programie całodzienny pobyt w Wiosce Tropikalnej, 
do dyspozycji piaszczysta plaża z palmami, Laguna 
Bali-sztuczne fale, podziemne zjeżdżalnie, las  
tropikalny, groty, wodospady, turbo zjeżdżalnie i inne 
wodne szaleństwa! 
Konieczność posiadania paszportu.

Chętnym proponujemy naukę tenisa z instrukto-
rem,  8 godzin podczas turnusu, opłata zawiera 
także wypożyczenie sprzętu.

Kurs tenisa

Konwersacje z języka angielskiego Konwersacje z języka angielskiego

Kurs WindsurfinguKurs Żeglarstwa

Kurs Żeglarstwa

+ 150 zł + 150 zł

+ 220 zł
+ 220 zł

+ 220 zł

+ 220 zł

+ 180 zł  
+ 30 € + 180 zł  

+ 30 €

1699 zł

Turnusy

Dojazd

06.07-19.07.14         

20.07-02.08.14

03.08-16.08.14

Zapewniamy dojazd z Wrocławia, Warszawy,  
Krakowa, Katowic, Poznania.
 
Koszt przejazdu w obie strony:
• Wrocław, Poznań, Warszawa - 140 zł
• Katowice, Kraków - 180 zł

I 06.07-19.07.14         

II 20.07-02.08.14

III 03.08-16.08.14

Cena obejmuje ponadto:  
opiekę pedagogiczną i medycz-
ną, wszystkie wstępy, ubezpie-
czenie NNW.

1699 zł
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warunki uczestnictwa w obozie/ kolonii (umowa)

1. LEKTOR oświadcza, że posiada zezwolenie na świadczenie 
usług turystycznych (nr 342/19) oraz gwarancje ubezpieczeniowe 
przewidziane ustawą o usługach turystycznych z dnia 29.08.97r.  
i zobowiązuje się do organizacji obozów/kolonii zgodnie z ofer-
tą zawartą w niniejszym katalogu, warunkami uczestnictwa  
i danymi z karty zgłoszeniowej (ostatnia strona katalogu).

2. Zawarcie umowy następuje po zapoznaniu się z poniższymi warun-
kami uczestnictwa, wypełnieniu karty zgłoszeniowej (umowy) oraz 
po wpłaceniu pierwszej raty opłaty za wyjazd przez uczestnika lub 
jego prawnego opiekuna.

3. Aby zostać uczestnikiem obozu/kolonii należy dostarczyć na adres 
LEKTORA pocztą wypełnioną kartę zgłoszeniową, znajdującę się 
na odwrocie oraz dokonać wpłaty na konto LEKTORA należności 
za obóz/kolonię. Należy również przesłać lub wypełnić na naszej 
stronie internetowej test kwalifikacyjny (dotyczy wyjazdów języko-
wych), który należy rozwiązać samodzielnie, aby zapewnić sobie 
miejsce w grupie na swoim poziomie zaawansowania. Należy też 
potwierdzić chęć udziału w wycieczce fakultatywnej.

4. Opłatę za obóz/kolonię należy wnieść w następujących ratach:  
I ratę 500 zł przy zapisie, II ratę na 3 tygodnie przed rozpoczęciem 
turnusu. Po otrzymaniu pełnej opłaty LEKTOR prześle na adres 
mailowy uczestnika skierowanie na obóz/kolonię z adresem ośrod-
ka i danymi dotyczącymi dojazdu. Opłat należy dokonywać na: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Dojazd z grupą z Wrocławia lub innego miasta należy zadeklarować 
wpłacając razem z I ratą opłatę za przejazd w obie strony (cena 
zależy od miasta).

6. Wycieczkę fakultatywną do Niemiec/na Słowację/do Czech należy 
opłacić razem z opłatą za wyjazd lub najpóźniej w pierwszym dniu 
pobytu w wysokości 180 zł - Hansa Park -Niemcy, 180 zł - Wyspa 
Tropikalna-Berlin, 100 zł - Tatralandia, 120 zł Praga (dodatkowo na 
każdą wycieczkę zagraniczną należy wziąć ze sobą pieniądze na 
wstępy w euro - szczegóły w ofercie). Chęć uczestnictwa należy 
koniecznie zaznaczyć w karcie zgłoszeniowej, brak odpowiedzi 
oznacza, że uczestnik nie weźmie udziału w wycieczce. Dotyczy to 
również nauki tańca,windsurfingu lub tenisa.

7. Rezygnacja z udziału w obozie/kolonii wymaga formy pisemnej. 
Uczestnik ponosi następujące koszty w przypadku odstąpienia od 
umowy:
• do 30 dni przed wyjazdem 50 zł,
• od 29 do 21 dnia przed wyjazdem 30 % ceny imprezy,
• od 20 do 15 dnia przed wyjazdem 50 % ceny imprezy,
• od 14 do 4 dnia przed wyjazdem 80% ceny imprezy,
• w terminie krótszym niż 4 dni lub w przypadku nie stawienia się na 

zbiórkę 100% ceny imprezy

8. LEKTOR nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez uczestnika 
rzeczy osobistych w szczególności za telefony komórkowe, apara-
ty fotograficzne i pozostały wartościowy sprzęt i ich eksploatację 
przez innych uczestników kolonii/obozu. LEKTOR nie odpowiada 
za niedogodności zaistniałe w trakcie trwania obozu/kolonii, któ-
re powstały wskutek działania przyczyn od niego niezależnych, tj. 
warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki oraz inne siły  
wyższe, a także wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z ty-
tułu nieszczęśliwych wypadków czy utraty zdrowia w zakresie prze-
kraczającym kwoty gwarantowane polisą ubezpieczyciela.

9. Uczestnik obozu/kolonii zobowiązuje się brać udział w całym pro-
gramie wyjazdu, stosować się do poleceń wychowawców, lektorów  
i ratownika, kąpać się w morzu wyłącznie pod nadzorem wycho-
wawcy i ratownika w miejscach do tego wyznaczonych, przestrze-
gać regulaminu ośrodka i pokryć ewentualne szkody, zaistniałe 
wskutek swojego działania na jego terenie lub w innych miejscach, 
nie przeszkadzać innym w wypoczynku, nie palić papierosów, nie 
pić alkoholu, nie zażywać narkotyków oraz utrzymywać pokoje  
w porządku i czystości. W przypadku naruszenia powyższych  
punktów w skrajnych przypadkach uczestnik może zostać  
wydalony z obozu/kolonii bez zwrotu opłaty za obóz/kolonię.  
Wszelkie koszty związane z powrotem obciążają uczestnika  
lub jego opiekuna prawnego.

10. Uczestnik lub jego prawny opiekun wyraża zgodę na wykorzysty-
wanie przez LEKTORA danych osobowych w celach statystycznych  
i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.

11. Uczestnik lub jego prawny opiekun wyraża zgodę na umieszczenie 
przez LEKTORA grupowych zdjęć z uczestnikiem na stronie inter-
netowej LEKTORA i w katalogu z ofertą kolonii/obozów.

12. Ewentualne reklamacje należy składać w formie pisemnej do sied-
miu dni po zakończeniu obozu/kolonii.

13. LEKTOR nie bierze odpowiedzialnści za niewłaściwe prezentowa-
nie jego oferty przez osoby trzecie (np. agentów turystycznych).

14. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Ko-
deksu Cywilnego.

15. Wszelkie spory mogą być rozstrzygane w sądzie Powszechnym we 
Wrocławiu.

 
Szkoła Języków Obcych LEKTOR 
ul. Oławska 25, 50-123 WROCŁAW 

 
Nr konta: 54 1600 1156 0004 0606 3374 5001

facebook.com/kolonie.i.obozy.jezykowe.LEKTORA

zapraszamy

Kursy jezyków w Anglii, na Malcie, w Niemczech,
Hiszpanii, Włoszech,....

 renomowane zagraniczne szkoły jezykowe,

 kursy dla młodziezy w okresie wakacji

 miedzynarodowe grupy, wszystkie poziomy

 połaczenie nauki z atrakcyjnym programem sportu, zwiedzania

 opieka nauczycieli i animatorów zagranicznej szkoły

 zakwaterowanie u rodzin lub w hotelach szkolnych

 kompleksowa obsługa wyjazdu (kurs, przelot, ubezpieczenie)

Informacje o kursach:
kraj: Anglia, lokalizacja: Bournemouth
wiek: 16-18 lat (lub 14-17 lat)
kurs w okresie: 16.06.-31.08.2014
ilosc lekcji: 20 lekcji /tydzien
liczba tygodni: 2,3,4
cena: 2 tygodnie to 820 GBP

Informacje o kursach:
kraj: Malta, lokalizacja: Sliema
wiek: 13-17
kurs w okresie: 115.06.-14.09.2014 
ilosc lekcji: 20 lekcji /tydzien
liczba tygodni: 2,3,4
cena: 2 tygodnie to 999 Euro

Informacje o kursach:
kraj: Anglia, lokalizacja: Londyn
wiek: 14-17 lat
kurs w okresie: 22.06.-23.08.2014 
ilosc lekcji: 20 lekcji /tydzien
liczba tygodni: 2,3,4
cena: 2 tygodnie to 1160 GBP

Opłata za kurs obejmuje:
• test kwalifikujacy, materiały do nauki
• lekcje jezyka zgodnie z programem
• zajecia sportowo-rekreacyjne i kultu-

ralne
• jedna bezpłatna wycieczka na tydzien 

(np.Londyn, Stratford, Bath)
• zakwaterowanie z wyzywieniem HB: 

u rodziny lub w hotel szkolny
• certyfikat ukonczenia kursu

Wiecej na lektor.com.pl lub jezykowe.euPełna oferta na www.jezykowe.eu

Przykładowe propozycje wyjazdów

kursy językowe zagranicą
Anglia, malta, Irlandia, niemcy, hiszpania, włochy,...

renomowane zagraniczne szkoły językowe

kursy dla młodzieży w okresie wakacji

międzynarodowe grupy, wszystkie poziomy

połączenie nauki z atrakcyjnym programem sportu, zwiedzania

opieka nauczycieli i animatorów zagranicznej szkoły

zakwaterowanie u rodzin lub w hotelach szkolnych

kompleksowa obsługa wyjazdu (kurs, przelot, ubezpieczenie)

Szkoła: Kings Colleges
kraj: Anglia 
lokalizacja: Bournemouth
wiek: 14-17 lat lub 16-18 lat
kurs w okresie: 16.06.-31.08.2014

Szkoła: IELS
kraj: Malta
lokalizacja: Sliema
wiek: 13-17 lat
kurs w okresie: 15.06.-14.09.2014

Szkoła: EC
kraj: Anglia 
lokalizacja: Londyn
wiek: 13-17 lat
kurs w okresie: 22.06.-23.08.2014

ilość lekcji: 20 lekcji na tydzień
liczba tygodni: 2,3,4
cena za 2 tygodnie: 820 GBP

ilość lekcji: 20 lekcji na tydzień
liczba tygodni: 2,3,4
cena za 2 tygodnie: 999 Euro

ilość lekcji: 20 lekcji na tydzień
liczba tygodni: 2,3,4
cena za 2 tygodnie: 1160 GBP

Hiszpania

francja

Austria

Niemcy

Anglia
irlandia

Malta

włochy



Oświadczam, że zapoznałem/-am się z ramowym programem oraz warunkami uczestnictwa, które stanowią część integralną umowy o udziale mojego dziecka w obozie/kolonii 

w:                                                                                                                                   w terminie  

oraz, że akceptuję je, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. Oświadczam także, że podałem/-am wszystkie znane mi ważne informacje zdrowotne 
potrzebne do zapewnienia mojemu dziecku właściwej opieki podczas pobytu na obozie/kolonii. 

Karta zgłoszeniowa (Umowa)
Dane uczestnika

informacja o stanie zdrowia uczestnika

umowa zawierana jest między szkołą języków obcych lektor, ul. oławska 25 we wrocławiu a:

Miejscowość

Dojazd Zagraniczna wycieczka fakultatywna

poziom znajomości języka

jak dowiedziałeś/-aś się o naszych wyjazdach?

gdzie i jak długo uczyłeś/-aś się języka? Z jakich książek?

Inne uwagi dotyczące zdrowia uczestnika (jak dziecko znosi 
jazdę samochodem, czy nosi okulary lub aparat ortodontyczny

Oświadczam także, że podałem/-am wszystkie znane mi ważne informacje zdrowotne potrzebne do zapewnienia mojemu dziecku właściwej opieki podczas pobytu na obozie/kolonii. 

Czy dziecko było szczepione przeciwko 
(jeśli tak podać rok szczepienia):

kurs Zumbachcę wykupić 

(dotyczy obozów językowych)

kurs windsurfingu kurs żeglarstwa kurs tenisa Konwersacje
językowe

Turnus

obóz Językowe WINDSURFINGOWE TENISOWEkolonia angielski Niemiecki polski

z grupą

Dźwirzyno Ustronie morskie Zakopane Szklarska Poręba

tak

tężec  błonica dUR iNNE (JAKIE)

początkujący

Internet

pesel

znajomi Gazeta inna reklama

średniozaawansowany

zaawansowany

Czy uczestniczyłeś/-aś już w obozach/ koloniach lektora?

Nie

indywidualnie

imię i nazwisko

imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna

ulica i numer domu i/ lub lokalu

ulica i numer domu i/ lub lokalu

kod pocztowy

kod pocztowy

miejscowość

miejscowość

email do rodziców - koniecznie wypełnić - wysyłka informacji wyjazdowych

nazwa i adres szkoły

telefony

Kontakt telefoniczny podczas trwania obozu/ kolonii

data urodzenia
dzień

z jakiego miasta

gdzie? jaka?

kiedy?

miesiąc

podpis i pieczątka przedstawiciela LEKTORA podpis rodzica lub prawnego opiekuna
dnia

miejscowość data

rok

Proszę podać na jakie przewlekłe schorzenia choruje uczestnik (także alergiczne) oraz jakie przyjmuje leki

Na jakie pokarmy i leki (w tym antybiotyki) jest uczulony/-na


