
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ FERIE Z NATIVESWORLD? 
Dzieciom uczącym się języka angielskiego w Polsce często brakuje 
okazji, by mówić po angielsku i przełamywać bariery komunikacyjne, 
gdyż szkoła kładzie zwykle nacisk na naukę gramatyki i słówek.  
Sposobem na przełamanie barier w mówieniu jest NativesWorld – 
miejsce, w którym Państwa dziecko spotka młodych ludzi, w tym 
studentów z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Irlandii, z 
którymi będzie spędzać czas i komunikować się wyłącznie w ich języku! 

NativesWorld nie jest tradycyjnym kursem, gdzie zajęcia opierają się na 
podręcznikach i wiedzy teoretycznej. Misją NativesWorld jest 
praktyczna nauka języka angielskiego pod opieką rdzennych 
użytkowników języka w sytuacjach codziennych, przez wspólne 
spędzanie wolnego czasu, dyskusje, gry, aktywności sportowe i zabawy.   
NativesWorld to doskonałe połączenie aktywnych ferii zimowych ze 
skuteczną nauką języka! 

NativesWorld to niezwykłe obozy zimowe, na których dzieci i młodzież z Polski spędzą ferie 
w towarzystwie obywateli krajów anglojęzycznych. W trakcie obozu Państwa pociechy 
skutecznie przełamią bariery komunikacyjne oraz udoskonalą praktyczną znajomość języka 
angielskiego. A do tego zasmakują białego szaleństwa w polskich górach! 

Ferie z NativesWorld to:
Zajęcia w modelu 1:1 oraz 2:1 z native speakerami 

Ponad 70 godzin kontaktu z naturalnym j. angielskim

Nauka poprzez gry i zabawy, w warunkach immersji 

Poznawanie nowych kultur i różnorodnych akcentów

Białe szaleństwo w polskich górach!

Telefon: 609 103 838   |   e-mail: biuro@sjoeurocenter.com  



1. Turnus 2. Turnus
Ośrodek Hucuł w Brennej Ośrodek Uroczysko, koło Szklarskiej 

Poręby
Termin: 13.01.2018 - 20.01.2018 Termin: 21.01.2018 - 28.01.2018

Grupy: starsza 13 - 16 lat i młodsza 8 - 12 lat Grupy: starsza 13 - 16 lat i młodsza 8 - 12 lat 

Program zawiera m.in. narty na okolicznych stokach 
(np. Brenna Świniorka), ognisko, kulig/jazdę konną, 
wycieczki terenowe i wiele innych

Program zawiera m.in. narty na okolicznych stokach 
(np. Szrenica), ognisko, aquapark „termy cieplickie”, 
wycieczki terenowe, karaoke i wiele innych.

Cena: 2 899 zł Cena: 2 999 zł
Cena zawiera całodniowe aktywne zajęcia z angielskiego z native speakerami, 7-dniowy nocleg w pokojach 3-4 os., 3 posiłki, transport 
ze Szczecina lub z Warszawy, ubezpieczenie NNW, 4-dniowy skipass na ok. 3 godziny, opiekę instruktora narciarskiego, materiały 
dydaktyczne, wycieczki i bilety wstępu. Cena nie zawiera sprzętu narciarskiego.
Przewidujemy zniżki w wys. 10% na drugie dziecko lub dla byłych uczestników oraz rabat w wys. 5% jeżeli zaliczka zostanie wpłacona 
do 15 listopada br.

Proces Rezerwacji
Aby zapisać dziecko na obóz należy:
1. wejść na stronę www.nativesworld.com/rezerwacja 
2. wypełnić formularz zgłoszeniowy, zapoznać się z umową oraz ją zaakceptować (w razie wątpliwości 

prosimy o e-mail lub kontakt telefoniczny 22 113 1487)
3. wpłacić zaliczkę w wysokości 900 zł na konto Biuro Podróży Event-Tours ul. Zagórskiego 64, 71-810 

Szczecin Bank Pocztowy S.A. Oddział Szczecin nr 24 1320 1537 3211 0135 2000 0002 w tytule przelewu 
podając imię i nazwisko uczestnika oraz NativesWorld Brenna lub NativesWorld Szklarska Poręba

4. Odesłać nam potwierdzenie przelewu na adres info@nativesworld.com. W odpowiedzi odeślemy Państwu 
potwierdzenie rezerwacji i wszystkie niezbędne informacje.

Przykładowy plan dnia
08:00 - 08:30 Sesja motywacyjna 15:00 - 17:00 Zajęcia 2:1

08:30 - 09:30 Śniadanie 17:00 - 18:00 Zajęcia 1:1 / zajęcia grupowe

09:30 - 13:30 Narty / wycieczki piesze 18:00 - 19:00 Warsztaty językowe

13:30 - 14:30 Obiad 19:00 - 20:00 Kolacja

14:30 - 15:00 Czas wolny 20:00 - 22:00 Sesja wieczorna / basen

NASZE PODEJŚCIE DO ZAJĘĆ 

Szeroka kadra native speakerów umożliwia dopasowanie treści zajęć 
do faktycznych umiejętności uczestników podczas pracy w modelu 
1:1 oraz 2:1. 

Dzięki rotacji native speakerów, każdy uczestnik ma stały kontakt z 
nowymi osobami, poznaje nowe słownictwo oraz akcenty 
charakterystyczne dla różnych krajów anglojęzycznych. 

Zajęcia z native speakerami są animowane przez doświadczonego 
koordynatora, co pozwala na maksymalne wykorzystanie czasu na 
rozwijanie umiejętności mówienia w języku angielskim. 

Dodatkowo podczas zajęć opiekę nad dziećmi sprawują 
doświadczeni opiekunowie mówiący po polsku. W przypadku zajęć 
narciarskich są to wykwalifikowani instruktorzy narciarscy. 

Bezpieczeństwo: nasze obozy są organizowane we współpracy z licencjonowanym biurem podróży oraz 
spełniają wszystkie wymogi Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące wypoczynku dzieci.
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