
OBÓZ  JĘZYKOWY

JASTRZĘBIA GÓRA
angielski na maxa

czas trwania: 11 dni
wiek: 12 - 17 lat
zakwaterowanie: ośrodek wypoczynkowy
transport: autokar, bus, transport publiczny/własny

Obóz dla młodzieży, która chce zanurzyć się w języku angielskim
"na maxa"! Nie musisz wyjeżdżać daleko od domu, aby przełamać
barierę mówienia w obcym języku. Nasza kadra, którą tworzy
niezwykle charyzmatyczny zespół native speakerów, sprawia, że
obozowicze zaczynają myśleć po angielsku. Język polski przez 11
dni staje się ich drugim językiem.

PROGRAM  JĘZYKOWY
Program językowy składa się z dwóch elementów:
• lekcji teoretycznych (każda lekcja trwa 45 minut)
• zajęć w terenie

ZAJĘCIA JĘZYKOWE
• Lekcje w klasach: 28
• Zajęcia w terenie: 30

ZAJĘCIA JĘZYKOWE W KLASACH
W czasie obozu native speakerzy oraz lektorzy języka angielskiego
poprowadzą lekcje w klasach z naciskiem na konwersacje oraz
poszerzanie słownictwa. Podział na grupy nastąpi na podstawie
testu kwalifikacyjnego. Zajęcia językowe odbywają się w dwóch
blokach - rano i po południu (2 x 1,5 h).
Nie są to zajęcia znane ze szkolnych ławek, stawiamy na rozmowę i
rozwijanie wyobraźni. Często można spotkać nas podczas lekcji na
świeżym powietrzu.

ZAJĘCIA JĘZYKOWE W TERENIE
Praktyczne ćwiczenia prowadzone są przez native speakerów i
lektorów. Proponujemy quizy i zabawy, ale też angażujemy
młodych ludzi w przygotowanie i realizowanie gimnastyki, gier
miejskich i innych aktywności przy wykorzystaniu ich
indywidualnych zdolności. Możliwość zaprezentowania swoich
umiejętności po angielsku jest dla nastolatków wielkim przeżyciem.
Dzięki warsztatom językowym w terenie młodzież zyska większą
płynność mówienia i rozumienia angielskiego w zakresie różnej
tematyki. NOWOŚĆ! Zwiedzanie Gdańska z anglojęzycznym
przewodnikiem.
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość języka
angielskiego w stopniu przynajmniej podstawowym.

STAWIAMY NA AKTYWNY WYPOCZYNEK
W części pozalekcyjnej uczestnicy będą mogli korzystać z uroków
pobytu nad Morzem Bałtyckim. Planujemy plażowanie, kąpiele w
morzu, rozgrywki siatkówki i inne zajęcia sportowe. Nasi
wychowawcy przeprowadzą warsztaty modowe, przyrodnicze,
filmowe (lub teatralne), a także wiele innych. Będzie również
LASEROWY PAINTBALL i ARCHERY TAG (łucznictwo) oraz
wycieczka całodniowa do Trójmiasta (w programie m.in.
zwiedzanie Gdańska i rejs statkiem).

● laserowy paintball i archery tag
● zwiedzanie Gdańska z anglojęzycznym przewodnikiem
● rejs statkiem

Fakultatywnie: wycieczka do Aquaparku (płatne na miejscu)

TURNUSY I CENY
Zaliczka: 600 PLN

JPJ-1 25.06-05.07.2023 2590 PLN

JPJ-2 06.07-16.07.2023 2590 PLN

JPJ-3 16.07-26.07.2023 2590 PLN

JPJ-4 27.07-06.08.2023 2590 PLN

JPJ-5 07.08-17.08.2023 2590 PLN

JPJ-6 18.08-28.08.2023 2590 PLN

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszącej 35, impreza
może zostać przez organizatora odwołana bez ponoszenia
dodatkowych kosztów z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia.
Organizator powiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed datą
wyjazdu.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
● 10 noclegów w Ośrodku Wypoczynkowym Diuna
● wyżywienie 3 x dziennie, świadczenia rozpoczynają się

kolacją w dniu przyjazdu, kończą się śniadaniem i suchym
prowiantem na drogę powrotną

● wycieczka do Trójmiasta, zwiedzanie z anglojęzycznym
przewodnikiem + rejs statkiem

● laserowy paintball i archery tag
● ognisko z pieczeniem kiełbasek
● opieka ratownika, kadry pedagogicznej oraz opieka

medyczna - pielęgniarka
● ubezpieczenie UNIQA: NNW
● lekcje nauki języka angielskiego prowadzone przez native

speakerów i lektorów języka angielskiego w formie zajęć
w salach i zajęć w terenie – dokładny opis patrz tabelka
„program językowy”

● materiały dydaktyczne do nauki języka angielskiego
● pamiątka z obozu
● dyplom potwierdzający udział w Letniej Szkole Języka

Angielskiego ATAS
● obowiązkowe składki na TFG (Turystyczny Fundusz

Gwarancyjny) i TFP (Turystyczny Fundusz Pomocowy)

DODATKOWE OPŁATY
● 240-320 PLN - transport autokarem lub busem (patrz:

rozkład jazdy)

FAKULTATYWNIE
● 130 PLN - wycieczka do Aquaparku – 3-godzinny pobyt

w Aquaparku w Redzie (wycieczka realizowana przy
zgłoszeniu się minimum 20 osób) - płatne na miejscu

● 250 PLN - dieta bezglutenowa, wegetariańska,
wegańska (osobna dopłata za każdą dietę)

● 100 PLN – ubezpieczenie KR (UWAGA: ubezpieczenie to
nie podlega zwrotowi nawet w wypadku odwołania
imprezy przez organizatora)

● 80 PLN – pakiet kwarantanna
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ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Wypoczynkowy Diuna położony jest 300 m od morza na
bezpiecznym i ogrodzonym terenie w zachodniej części Jastrzębiej
Góry. Śródmiejska promenada ze swymi restauracjami, kawiarniami
i sklepikami oddalona jest o kilka minut spacerem. Ośrodek
zapewnia pracownie do prowadzenia zajęć dydaktycznych (sale
wewnątrz obiektu, wiaty, namiot) a także teren rekreacyjny z
boiskiem wielofunkcyjnym (do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej i
do tenisa) oraz zewnętrzną siłownią.
Pokoje: wieloosobowe (2-5 osób) z pełnym węzłem sanitarnym
oraz typu studio (3+3 lub 2+4) ze wspólną łazienką.
Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadanie, obiad + podwieczorek,
kolacja) + suchy prowiant na drogę powrotną.

Jak z nami wygląda ramowy dzień w Jastrzębiej Górze?
Każdy dzień rozpoczynamy rozgrzewką przy energetycznej muzyce,
która pobudza do działania i przygotowuje na cały dzień
aktywności. Na każdym kroku towarzyszy nam język angielski -
podczas zajęć, warsztatów, ale i również na boisku i na plaży.
Codziennie prowadzone są zajęcia z native speakerami i kreatywne
warsztaty tematyczne. A zwieńczeniem całodniowych aktywności
jest zazwyczaj wieczorna dyskoteka lub spacer po plaży przy
zachodzie słońca, wieczór filmowy czy ognisko. Od rana do
wieczora mamy głowę pełną pomysłów!
Plaża? Zdecydowanie jesteśmy na TAK! Jeśli tylko pogoda dopisuje,
codziennie wdychamy morską bryzę. Jednak przy niesprzyjających
warunkach, mamy gotowy plan działania na terenie ośrodka.

Na naszych obozowiczów czekają dni z tematem przewodnim.
Healthy Food Day: na zajęciach porozmawiamy o zdrowym trybie życia
oraz przygotujemy prezentację o właściwym odżywianiu. Następnie
wpadniemy w wir gotowania niczym Masterchef. Wspólnie
przygotujemy zdrowe przekąski oraz deser, ale najpierw musimy udać
się do wykreowanego sklepu, aby zakupić najpotrzebniejsze produkty.
Żeby dodać nutkę tajemniczości zagramy w Blind found it - będziemy
wyostrzać wszystkie zmysły (poza wzrokiem), aby zgadnąć jakie
produkty tym razem przygotowała nasza kadra. Nie zabraknie również
inscenizacji z restauracji czy z budki z lodami. Zanurzamy się całkowicie
w angielskim!

Movie Day: jak każdy dzień rozpoczniemy omawianiem słownictwa,
wspólną dyskusją na zadany temat, a zakończymy wieczorem
filmowym przy popcornie. W między czasie przeniesiemy się do
Hollywood, gdzie w grupach stworzymy własny, niepowtarzalny film.
Nasz zespół będzie składał się ze scenarzystów, aktorów, kamerzystów
oraz kostiumografów.. Każdy znajdzie coś dla siebie, liczy się
kreatywność i dobra zabawa!

Fashion Day: jeden z naszych ulubionych, szalonych dni. Wstępem do
niego będą inspirujące zajęcia z kartami pracy, aby później móc
przenieść się w świat mody i blasku. Podobizna Marlyn Monroe czy
postać Sherlocka Holmesa? Dla naszych obozowiczów nie ma postaci,
których wyglądu nie dałoby się odtworzyć. Krepina, sreberko, balony,
folia, sznurki to nieodłączne elementy naszych modowych stylistów.
Każdy projektant opisuje swoje dzieło, a wybrany model w blasku
fleszy rozpoczyna obozowy pokaz mody.

Art Day: połączenie zabawy z kreatywnością. Tworzymy, kleimy,
szyjemy, lepimy... ogranicza nas tylko wyobraźnia. Po lekcjach udajemy
się na plażę, aby zbudować rzeźby z piasku bądź namalować krajobraz.
Tworzymy też graffiti na chodniku, formujemy figury z masy solnej albo
tworzymy portrety naszych wychowawców. Całość podsumowuje
wspólna wystawa, która cieszy oko i wywołuje uśmiech na twarzach
przechodniów.

Culture day: jak się uczyć, żeby nie było nudno? Nasi native speakerzy
wiedzą doskonale jak zachęcić młodzież do działania. Oczywiście w
grupach tworzymy opis kraju, z którego pochodzi nasza kadra lub
przygotowujemy prezentację na temat wylosowanego kraju
anglojęzycznego. Jednak to nie tylko stworzenie prezentacji, ale i
również emocjonujący quiz składający się z pytań od obozowiczów.

Games day: dzień pełen aktywności nie tylko ruchowej, ale przede
wszystkim umysłowej. Łamigłówki, szachy, gry karciane i słynny
ATAS-owy quiz z wszystkich dziedzin życia (oczywiście prowadzony
wyłącznie w języku angielskim). Całość przerywa One Minute
Challenge, który relaksuje nas i wprowadza bardzo dużo śmiechu,
podczas gdy staramy się zjeść ciasteczko bez użycia rąk.

Sport Day: tak naprawdę codziennie kadra organizuje sportowe
aktywności, jednak w tym dniu szczególnie skupiamy się na
słownictwie i zabawach ruchowych, typu koszykówka, siatkówka,
badminton, przeciąganie liny, walka na balony z wodą. Rywalizujemy
również z innymi obozami podczas integrujących meczów, podczas
których głośno kibicuje kadra!

Ważne są dla nas tematy związane z bezpieczeństwem w wirtualnym
świecie, dlatego też poświęcamy czas, aby uświadamiać młodzież jakie
zagrożenia niesie za sobą surfowanie po sieci. Wspólnie rozmawiamy
na tematy związane z zagrożeniami, które mogą pojawić się podczas
korzystania np. z social mediów. Przechodzimy do praktyki i pokazujemy
jak tworzyć bezpieczne profile czy odpowiednio je zabezpieczać.

WAŻNE INFORMACJE
● Osoby korzystające z transportu zorganizowanego muszą

posiadać ze sobą legitymację szkolną
● Uczestników z dojazdem własnym prosimy o przybycie do

ośrodka około godziny 17:00
● Adres ośrodka: OW „Diuna”, ul. Polna 1, 84-104 Jastrzębia

Góra
● Odbiór uczestników z dojazdem własnym NAJPÓŹNIEJ do

godziny 10.00
● Uwaga! Obowiązkowy odbiór młodzieży do lat 18 przez

rodziców lub osoby pisemnie upoważnione.

TRANSPORT
Przejazd autokarem na trasie Warszawa - Łódź – Toruń - Jastrzębia Gór.
Transport realizujemy pod opieką wychowawcy lub konwojenta. Na
zbiórkę zapraszamy na 30 minut przed planowaną godziną odjazdu.

Miejsce zbiórki godzina
odjazdu

orientacyjna
godzina
powrotu

dopłata

Trasa południowa – wyjazd potwierdzony - przejazd busem

KRAKÓW
Parking przed Stadionem
Wisły, ul. Reymonta 22

05:00 21:15 320 PLN

KATOWICE
wyjazd: McDonalds,
ul. Górnośląska 55
róg ul. Ofiar Katynia
(w kierunku na Wrocław),
powrót: McDonalds,
ul. Górnośląska 40A
(w kierunku na Kraków)

06:15 20:00 300 PLN

Trasa centralna – wyjazd potwierdzony – przejazd autokarowy

WARSZAWA
Dworzec Zachodni PKS, st. 11 07:30 19:00 280 PLN

ŁÓDŹ
Dworzec Północny,
ul. Smugowa 26

09:30 17:00 260 PLN

TORUŃ
Dworzec PKP Toruń Miasto,
Plac 18 Stycznia 4

12:30 14:00 240 PLN

Trasa zachodnia – dotyczy turnusów JPJ-3 (16-26.07.2023), JPJ-4
(27.07-06.08.2023) - przejazd busem lub PKP

WROCŁAW
Parking wzdłuż ul. Ślężnej
(róg ul. Kamiennej przy
Wzgórzu Andersa)

06:30 20:00 320 PLN

POZNAŃ
Dworzec Autobusowy przy
CH Avenida ul. S. Matyi 2

09:30 17:15 300 PLN

Uwaga: Korzystając z przejazdu grupowego ATAS, obowiązuje pełna opłata
za transport, nawet w przypadku dojazdu własnego lub odbioru dziecka w
jedną stronę (dotyczy np. wyjazdu z grupą, a powrotu własnego).
Uwaga: Możliwość powrotu jedynie do tego samego miasta, w którym
wsiadał uczestnik obozu.

27 WWW.ATAS.PL JPJ


