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 Jedyny taki obóz językowy w Los Angeles! 

Bogaty program z wycieczką do Las Vegas i 

Wielkiego Kanionu!  

Możliwy kurs Movie&Communication 
 

Cena od: 19 999 PLN / 3 tygodnie + przelot i program 

Wyjazd grupowy z opiekunem 
 

 
 
Termin wyjazdu grupowego: 
5.07-27.07.2023 
 
Zapraszamy do USA! Dzięki niesłabnącemu od 11 lat 
wielkiemu sukcesowi wyjazdów na obozy językowe do USA 
i zadowoleniu uczestników, mamy przyjemność 
zaproponować i w tym roku jedne z najlepszych obozów 
młodzieżowych w Stanach Zjednoczonych z bardzo 
bogatym programem! Już kolejny raz ekscytujący obóz 
językowy w Los Angeles! Z nami na pewno nie będziecie się 
nudzić! To wyjątkowy wyjazd z bogatym programem 
zwiedzania, który zawiera ekscytujący weekend w Las 
Vegas i wycieczkę do Wielkiego Kanionu! Obowiązkowym 
punktem będzie oczywiście Hollywood i Bevery Hills.  

 

OPIS SZKOLY: Plus! to międzynarodowa organizacja 

zajmująca się nauczaniem języka angielskiego już od ponad 
50 lat w krajach, gdzie jest on językiem urzędowym i 
powszechnie używanym. Szkoły Plus akredytowane są 
zarówno przez brytyjskie, jak i międzynarodowe 
organizacje zrzeszające szkoły językowe (m. in. British 
Council, FIYTO, BETA czy ATOSA). 

NAUKA W SZKOLE: do wyboru 2 programy. 

• Kurs standardowy: 

Młodzież odbędzie kurs 20 lekcji w tygodniu w grupach 
międzynarodowych. Przydział do klas odbywa się na 
podstawie testu kwalifikacyjnego on-line przed wyjazdem. 
Zajęcia prowadzone są w ciekawy sposób i skupiają się na 
rozwoju umiejętności głównie komunikacyjnych poprzez 
debaty, prezentacje i streszczenia i różnego rodzaju 
rozmowy, dzięki czemu młodzież chętnie bierze w nich 
udział.  

• Kurs Movie & Communication 

Dla młodzieży o wyższym poziomie języka zamiast kursu 
standardowego szkoła proponuje kurs Movie & 
Communication (minimumalny poziom to B1) za 
dodatkową opłatą. 

Kurs ma na celu rozwijanie skutecznych umiejętności 
komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem branży 
rozrywkowej. Kurs Film i Komunikacja zapewni uczestnikom 
przegląd różnych rodzajów mediów i ich wpływu na 
społeczeństwo. Studenci udoskonalą swoje umiejętności 
komunikacyjne, analizując najlepsze rozwiązania w branży 
rozrywkowej. Studenci nauczą się debatować i 

Wiek: 10-20 lat 

Lekcje: grupy międzynarodowe 

Kurs: 20 lekcji w tygodniu 

Zakwaterowanie: kampus 

Wyzywienie: 3 posiłki dziennie 

Rodzaj transportu: samolot 

 

 

 

 

 

 Wyżywienie: 3 posiłki dziennie  
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przekonywać, rozwijać techniki komunikacji werbalnej i 
niewerbalnej oraz z powodzeniem korzystać z komunikacji 
wizualnej. Korzystając z bliskiej odległości kampusu od LA, 
które jest "światową stolicą rozrywki" uczestnicy będą 
mogli zapoznać się z historią kina i wpływem, jaki 
społeczeństwo i kino wywierają na siebie nawzajem. 

W zależności od harmonogramu i możliwości,  na 
poszczególne zajęcia mogą być zapraszani wykładowcy z 
zewnątrz. 

Część 1: Kino i społeczeństwo 

• Historia kina 

• Wpływ społeczeństwa i kina na siebie nawzajem. 

Część 2: Biznes branży rozrywkowej 

• Opracowanie i finansowanie projektu, procesu 
produkcyjnego 

• Reklama, sprzedaż i studium przypadku wykorzystania 
manipulacji emocjonalnej w kinie w szerszym kontekście 

• Techniki zarządzania ludźmi i projektami. 

Część 3: Ogólne umiejętności biznesowe i komunikacyjne 

• Różne style komunikacji (werbalnej i niewerbalnej) 

• Komunikacja perswazyjna - jak uporządkować niezbędne 
informacje w celu rozwinięcia silnych umiejętności 

negocjacyjnych, umiejętności nawiązywania kontaktów, 
opracowywania i przeprowadzania prezentacji / sprzedaży. 

 

KAMPUS: Szkoła znajduje się na nowoczesnym kampusie 

CAL State blisko Centrum Los Angeles i ok. 20 min jazdy od 
plaży.   

Tu mieszka i uczy się nasza grupa wraz z uczestnikami z 
innych krajów. Znajduje się tu teren do siatkówki i 
koszykówki,  kawiarnie typu Starbucks i sklepiki, w którym 
można kupić coś do jedzenia, picia czy pamiątki. 
 
Na terenie kampusu jest darmowy dostęp do Wi-Fi. 
 
Adres Cal State: 5151 State University Drive, Los Angeles, 
CA 90032. https://www.calstatela.edu  

 

ZAKWATEROWANIE: Na kampusie są 2 rodzaje pokoi: 

apartamenty 6-osobowe podzielone na pokoje 
dwuosobowe, gdzie każdy apartament posiada łazienkę i 
salon. W drugim budynku znajdują się nowoczesne pokoje 
1-osobowe z łazienką dzieloną na korytarzu, gdzie 
przypada 1 łazienka na 2 osoby. Pokoje są prosto 
wyposażone, znajduje się w każdym łóżko, szafa, biurko i 
krzesło.  
 
Podczas wycieczki do Las Vegas – 3 noce w hotelu 4* w 
pokojach dzielonych. 

 

 

https://www.calstatela.edu/
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WYZYWIENIE:  Szkoła w Los Angeles zapewnia smaczne 

posiłki w nowoczesnej stołówce. Każdy znajdzie coś dla 
siebie; codziennie wybór między zdrowymi i 
amerykańskimi daniami. Codziennie warzywa, sałatki i 
owoce. Zapewniamy 3 posiłki dziennie, podczas wycieczek 
uczestnicy otrzymują pakowany prowiant. 
 
Ponadto  pójdziemy na kolację do znanego Hard Rock Cafe!  
 

PROGRAM: Szkoła oferuje bogaty program pełen 

ekscytujących wycieczek! W trakcie wyjazdu przewidziana 
4- dniowa wycieczka do Las Vegas wraz z Wielkim 
Kanionem! W stanach Arizona i Nevada zobaczymy 
olbrzymią tamę Hoover Dam, która jest jedną z najczęściej 
odwiedzanych na świecie i która budzi podziw dla dokonań 
człowieka. Przejdziemy się słynnymi bulwarami Las Vegas, 
pełnymi barwnych iluminacji i przepychu, obejrzymy 
muzyczny show podświetlonych fontann Bellagio. 
Będziemy też w typowym miasteczku z Dzikiego Zachodu- 
w opuszczonym Calico Ghost Town znanym z kopalni 
srebra. 
 
W Los Angeles atrakcji także nie zabraknie, albowiem 
program pozalekcyjny skupia się głównie na wycieczkach. 
Podczas 3-tygodniowego pobytu pojedziemy na 9 
całodniowych wycieczek i 1 półdniową! Zobaczymy 
filmowe Hollywood wraz z aleją gwiazd, znanymi teatrami i 
planem filmowym oraz Beverly Hills wraz ze słynną ulicą z 
luksusowymi sklepami Rodeo Drive! Być może będziemy 

mieć szansę zobaczyć tam znane osobistości? Wybierzemy 
się też do San Diego, gdzie często spotkać można foki 
wygrzewające się na skałach, Malibu, Santa Barbara oraz 
do fantastycznego parku rozrywki Six Flags z olbrzymimi 
kolejkami górskimi, które dodadzą każdemu na pewno 
adrenaliny! Ale to jeszcze nie koniec! Pospacerujemy też po 
Santa Monica znajdujące się na końcu trasy 66, 
obowiązkowo centrum Los Angeles, gdzie ostatnim razem 
nasza grupa spotkała Edytę Górniak! Wejdziemy do sklepu 
Lakers, pójdziemy do Obserwatorium Griffith, gdzie można 
zobaczyć przez teleskop krater na księżycu i skąd też widać 
znany wszystkim napis Hollywood na sąsiednim wzgórzu! 
Zobaczymy także statek kosmiczny NASA - Endeavour w 
Kalifornijskim Centrum Nauki i Kosmonautyki. Będzie też 
czas na plażowanie m.in. na Venice Beach, Huntington 
Beach, Mission Beach czy Manhattan Beach, wycieczki 
zakupowe w outletach i relaks na basenie. Ponadto 
zobaczymy Uniwersytet Kalifornijski, wejdziemy do Getty 
Museum i LACMA Museum oraz pójdziemy na Farmer’s 
Market. 
 

PRZELOT:  Przelot grupowy z Warszawy z opiekunem. 

OPIEKA: Młodzież jest pod stałą opieką polskiego 

opiekuna od momentu wyjazdu, podczas pobytu, aż do 
momentu powrotu do Polski. Do dyspozycji jest także kadra 
amerykańska. 

 

 

CENA: 19 999 PLN + przelot i program 

 

CENA OBEJMUJE: 

 Kurs języka angielskiego: 20 lekcji w tygodniu 

 Zakwaterowanie: kampus  

 Wyżywienie: 3 posiłki dziennie 

 Transfer grupowy z lotniska w 2 strony 

 Opiekę polskiego opiekuna 
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 Ubezpieczenie KL 60 000 EUR/NNW 15 000 PLN 
/bagaż 1000 PLN 

 Materiały do nauki 

 Certyfikat ukończenia kursu 

 Pakiet: zeszyt, długopis, smycz, ręcznik, torba 
szkolna 

 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 
 

 

DODATKOWO PLATNE: 

 Przelot ok. 4900 PLN 

 Obowiązkowa opłata za wycieczki 700 USD 

 Dopłata do kursu Movie & Communnication 350 zł 
/tydzień (możliwe 2 tygodnie) 

 Depozyt 60 USD płatny na kampusie i zwracany na 
koniec wyjazdu 

 Pozwolenie na wjazd do USA ESTA 14 USD 

 Możliwe podwyższenie kwot ubezpieczenia 
wyliczane indywidualnie 

 Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji z wyjazdu 
liczone % od wartości umowy bez opłaty w 
walucie obcej za program: 

o KR standardowe 3% 

o KR z rozszerzeniem o zachorowanie na 
COVID-19 przed wyjazdem 4,5%  

o KR z rozszerzeniem o zachorowanie na 
COVID-19 oraz kwarantannę przed 
wyjazdem 5% 

 Test PCR przed wyjazdem (posiadamy specjalne 
zniżki dla naszych Klientów) oraz po przyjeździe do 

USA jeśli będzie wymagany.

 

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:  

Osoba wyjeżdżająca na kurs do USA powinna zabrać ze sobą paszport z ważną wizą, okrycie na głowę, kostium 
kąpielowy, krem z filtrem, wygodne buty, adapter do gniazdka elektrycznego.  
 

W Los Angeles jest o 9 godzin wcześniej oraz ruch prawostronny. 
 
Pozwolenie na wjazd do USA ESTA wypełniane jest w języku polskim przez Klientów minimum 5 dni przed wyjazdem. 
 

SUGEROWANE KIESZONKOWE: 400 USD na 3 tygodnie 


