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Εί αστε το ρώτο διεθνής καλοκαιρινό σχολείο στην Κύ ρου ε χρόνια ε ειρίας Αναγνωρίζου ε ότι η οιότητα της

δια ονής και της διδασκαλίας είναι ολύ ση αντική για τα ταξίδια ο οιωνδή οτε αθητών Για αυτό τον λόγο βρισκό αστε

στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσου ε ότι α ό το έχου ε αναβαθ ίσει την κατασκήνωση ας και διαθέτου ε

καινούριο χώρο δια ονής και νέες σχολικές εγκαταστάσεις Θα ροσφέρου ε οικιλία καινούριων ρογρα άτων κατά τη

διάρκεια της χρονιάς Θα δη ιουργήσου ε εξίσου καινούρια ρογρά ατα σ ουδών και δραστηριοτήτων για το ερχό ενο

καλοκαίρι

Οι αθητές ας δια ένουν σε τριών αστέρων ξενοδοχείο ου βρίσκετε ακριβώς δί λα α ό την αραλία Σε α όσταση λίγων

λε τών ερ άτη α βρίσκονται όλες τις εγκαταστάσεις ερί τερα καφετερίες εστιατόρια και νυχτερινή ζωή λόγω του ότι

το ξενοδοχείο βρίσκεται στη έση της τουριστικής εριοχής Το καινούριο ας σχολικό κτίριο βρίσκεται ολύ κοντά στο

ξενοδοχείο ερί ου λε τά ε τα όδια

Η Κύ ρος είναι ο κατάλληλος τό ος ό ου ορείτε να συνδυάσετε σ ουδές και φανταστικές διακο ές εδο ένου ότι και η

Κύ ρος ήταν βρετανική α οικία στο αρελθόν σχεδόν όλος ο ληθυσ ός ιλά Αγγλικά Αυτό ση αίνει ότι ορείτε να

εξασκήσετε τις γλωσσικές δεξιότητες σας ενώ α ολα βάνετε την αραλία και τον ήλιο Το νησί καυχιέται για έρες ηλίου

κάθε χρόνο και για να δροσιστείτε το καλοκαίρι ορείτε να κολυ ήσετε στην ισίνα του ξενοδοχείου στην θάλασσα η

ο οία είναι ακριβώς δί λα ή ορείτε να α ολαύσετε την εγαλύτερη κηλίδα στο νησί στο υδάτινο άρκο της Λε εσού Η

Κύ ρος έχει ια διάφορη και λούσια ιστορία και οι αθητές έχουνε την ευκαιρία να ε ισκεφτούν ολλούς τό ους ε εγάλη

ιστορική αξία και ορούν να α ολαύσουν την λούσια κουλτούρα έθι α και την κουζίνα του νησιού

Προσφέρου ε ρογρά ατα ενδιαφέροντα και α οτελεσ ατικά τα ο οία αντα οκρίνονται στις ανάγκες και στις α αιτήσεις

του διεθνούς αθητή Ένας α ό τους ιο ση αντικούς στόχους ας είναι να γνωρίσουν οι αθητές ας ώς να συνεργαστούν

ε τον υ όλοι ο κόσ ο και να ανα τύξουν οικιλία ικανοτήτων γλωσσικών και κοινωνικών έσων χρησι ο οιώντας

καινοτο ίες και οντέρνες εθόδους Τα αθή ατα εξελίσσονται ε διαφορετικό τρό ο α ό αυτό ου οι αθητές έχουν

συνηθίσει στα σχολεία τους και έτσι οι αθητές τα βρίσκουν διασκεδαστικά και συναρ αστικά Μαθαίνουν να ε ικοινωνούν

και να συναναστρέφονται ε άτο α α ό άλλες χώρες και κουλτούρες Αυτό τους οδηγεί σε αλληλοκατανόηση και

ανεκτικότητα ρος τον υ όλοι ο κόσ ο και δη ιουργούνται στενές φιλίες οι ο οίες συνεχίζονται ακό α και ετά α ό την λήξη

της δια ονής στην Κύ ρο

Ελ ίζου ε ως θα βρείτε όλες τις ληροφορίες ου χρειάζεστε σχετικά ε το σχολείο ας έσα σε αυτό το φυλλάδιο αλλά ην

διστάσετε να ε ικοινωνήσετε για ο οιοδή οτε α ορία

Ευχό αστε να σας καλωσορίσου ε σύντο α
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Καλωσορίσατε στο ό ορφο

ηλιόλουστο νησί της Κύ ρου

,

!

μ

π

Claire Baker

Διευθύντρια
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δημοσκόπηση, η Κύπρος πήρε την πρώτη
θέση στην κατηγορία των μικρών χωρών
για επίπεδα ασφαλείας και την πέμπτη
θέση γενικότερα. Θεωρείται ασφαλής
τόπος ολόκληρο το εικοσιτετράωρο.

- Η Κύπρος είναι ξακουστή

για τη φιλοξενία της οι ξένοι τουρίστες

στο νησί νοιώθουν ευπρόσδεκτοι και
περνούν υπέροχα.

Η Λεμεσός είναι η δεύτερη πόλη σε
μέγεθος της Κύπρου και φημίζεται για τον
τουρισμό της. Είναι η πόλη της
διασκέδασης. Ο κόσμος την επισκέπτεται
για να απολαύσει τις όμορφες παραλίες
της και την χαλαρή ατμόσφαιρα. Η
μοντέρνα μαρίνα κτίστηκε πρόσφατα και
διαθέτει εστιατόρια και μπάρ και έχει γίνει
δημοφιλής προορισμός και για τους
ντόπιους και για τους τουρίστες. Στην
παλιά πόλη βρίσκεται το μεσαιωνικό
κάστρο της πόλης που περικυκλώνεται
από ένα πεζόδρομο. Πολύ κοντά
βρίσκονται δ ιάφορα διεθνή και
παραδοσιακά καταστήματα τα οποία
πουλάνε όλα τα είδη προϊόντων. Ο
π α ρ α λ ι α κ ό ς π ε ζ ό δ ρ ο μ ο ς σ τ η ν
αναπτυγμένη περιοχή του Μόλου είναι
χώρος για περπάτημα μέσα στη δροσιά
της μέρας και της νύχτας. Η νυχτερινή
ζωή προσφέρει κάτι για όλες τις ηλικίες

και γούστα υπάρχουν δισκοθήκες και

κλαμπ, ταβέρνες και καφενεία.

Ολόκληρη τη χρονιά οργανώνονται
εκδηλώσεις και γιορτές όλων των ειδών
και μπορείτε να κάνετε την κράτηση σας
για να συμπίπτει με το αγαπημένο σας.

-Διεθνής Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
(Αύγουστος)

-Γιορτή του Κρασιού (Σεπτέμβριος)

-Καρναβάλι (Φεβρουάριος/Μάρτιος)

-Ανθεστήρια (Μάιος)

-Νύχτες του Ιούνιος)

-Φεστιβάλ ταινιών (Οκτώβριος και
Απρίλιος)

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

Λάρνακα - Λεμεσός 80κμ

Πάφος Λεμεσός 80 κμ

–

–

–

ΛΕΜΕΣΟΣ

Shakespeare (

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ;

η Κύπρος βρίσκεται στην

ανατολική Μεσόγειο και είναι εύκολα
προσβάσιμη από Ευρώπη, Ασία και
Αφρική.

το κλίμα είναι ζεστό και

ηλιόλουστο σχεδόν ολόχρονα και
επομένως είναι ο ιδανικός προορισμός για
να διασκεδάσουν και να μορφωθούν οι
μαθητές.

η Κύπρος ήταν παλαιότερα

βρετανική αποικία, και έτσι η αγγλική
γλώσσα μιλιέται παντού και θεωρείται η
πιο σημαντική γλώσσα μετά από την
μητρική γλώσσα, δηλαδή την ελληνική.

–

–

–

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Από τη δεκαετία του
ογδόντα ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη
βιομηχανία της Κύπρου και η αγγλική
γλώσσα φιγουράρει παντού - σε
ταμπέλλες, σε καταστήματα, καφετέριες,
εστιατόρια και σε άλλες εγκαταστάσεις και
χρησιμοποιείται σαν η κύρια γλώσσα
επικοινωνίας.

- Η Κύπρος
έχει μια πλούσια ιστορία, αφού κατά τη
διάρκεια των αιώνων, διάφοροι άποικοι
έχουν αφήσει τα ίχνη τους στο νησί

κάστρα, ψηφιδωτά, και ρωμαϊκά θέατρα

είναι ανάμεσα στα αξιοθέατα που αξίζει να
επισκεφθεί κανείς.

- Σχεδόν όλες
οι παραλίες της Κύπρου είναι αμμώδεις και
το νερό της θάλασσας είναι ζεστό και
καθαρό σχεδόν όλο το χρόνο. Η Κύπρος
έχει την πιο καθαρή θάλασσα της
Ευρώπης.

- Υπάρχει μεγάλη
ποικιλία δραστηριοτήτων να απολαύσετε.
Η Κύπρος δεν είναι μόνο ένας παράδεισος
για θαλάσσια και παραλιακά αθλήματα
αλλά επίσης έχει μεγάλη επιλογή
διασκεδαστικών δραστηριοτήτων για τον

επισκέπτη πολιτιστικές και ιστορικές

εκδρομές, υδάτινα πάρκα, κρουαζιέρες
και γιορτές για να ικανοποιήσουν όλα τα
γούστα.

- Σε μια πρόσφατη

–

–

ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ-
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ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ

ΩΡΑΡΙΟ

Όλοι οι μαθητές δίνουν εξέταση

αξιολόγησης κατά την άφιξη τους και

καταμερίζονται στις τάξεις ανάλογα με το

επίπεδο γνώσης τους. Όλοι οι μαθητές

έχουν τελική εξέταση στο τέλος της

παραμονής τους και λαμβάνουν δίπλωμα

με το βαθμό που τους αναλογεί.

Τα μαθήματα για νεαρούς, έφηβους και

ενήλικους διεξάγονται τα πρωινά και

συνολικά είναι 20 μαθήματα τη βδομάδα

διαρκείας 50 λεπτών - όχι 45 λεπτών

όπως συμβαίνει στην πλειοψηφία των

σχολείων, γεγονός που σημαίνει ότι οι

μαθητές παρακολουθούν μαθήματα για

100 λεπτά επιπλέον τη βδομάδα.

Από 9.00 π.μ. έως 1.00 μ.μ. με 2

διαλείμματα.

Το ιδρύθηκε

το 2000 και ήταν το πρώτο διεθνές

καλοκαιρινό σχολείο της Κύπρου.

Προσφέρουμε εκμάθηση της αγγλικής

γλώσσας σε διεθνείς μαθητές στην Κύπρο

εδώ και 15 χρόνια. Το σχολικό πρόγραμμα

βασίζεται στο γεγονός ότι τα μαθήματα

μπορούν να είναι διασκεδαστικά και

ενδιαφέροντα και συγχρόνως δυναμικά

και εκπαιδευτικά.

Τα αγγλικά είναι η μητρική γλώσσα όλων

των καθηγητών μας και όλοι είναι

πτυχιούχοι με πολλά χρόνια εμπειρίας στη

διδασκαλία σε τάξεις με πολυεθνικούς

δ ο μ έ ς . Ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ ο ν τ α ι τ α

πολυπολιτισμικά οφέλη των μαθητών και

ενθαρρύνουν τη συνεργασία και την

επικοινωνία μεταξύ τους. Οι εθνικότητες

αναμιγνύονται στις διάφορες τάξεις και η

χρήση της αγγλικής γλώσσας είναι

υποχρεωτική.

Από το 2015 έχουμε την ευχαρίστηση να

πραγματοποιούμε τα μαθήματά μας σε

καινούριο κτίριο το οποίο είναι σχεδόν

απέναντι από το ξενοδοχείο. Οι καθηγητές

μας έρχονται στο ξενοδοχείο να

παραλάβουν τους μαθητές και περπατάνε

μαζί προς το σχολείο. Δίπλα από το

σχολείο υπάρχει περίπτερο που μπορούν

να αγοράσουν κολατσιό.

English Sunny School Cyprus

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΕΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ

Όλες οι αίθουσες διαθέτουν κλιματισμό

και έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο οπότε

σ ε π ο λ λ ά α π ό τ α μ α θ ή μ α τ α

χρησιμοποιούμε το ίντερνετ και

δημιουργούμε διαδικτυακές εργασίες. Οι

ενήλικες έχουν μαθήματα σε τάξεις με

λιγότερο από 12 μαθητές, τα μικρά παιδιά

από 6-10 χρονών σε μικρές ομάδες των 4-

8 μαθητών και οι έφηβοι σε τάξεις 11-15

μαθητές αλλά, σε πολλές περιπτώσεις,

είναι λιγότεροι.

Παρέχουμε στους μαθητές τετράδια και

στυλό για να μπορέσουν να παίρνουν

σημειώσεις μέσα στην τάξη ενώ επίσης

παρέχονται και φυλλάδια εργασίας που

τοποθετούνται σε φάκελο. Με αυτόν τον

τρόπο ο κάθε μαθητής έχει το προσωπικό

του φάκελο κατά την παραμονή του στο

σχολείο.

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΜΑΣ
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δωμάτια είναι ευρύχωρα, πλήρως

εξοπλισμένα και διακοσμημένα με

γούστο. Μερικά δωμάτια διαθέτουν θέα

προς την θάλασσα. Κάθε δωμάτιο περιέχει

προσωπικό μπάνιο, μπαλκόνι, τηλέφωνο,

τηλεόραση και κλιματισμό.

Τα γεύματα σερβίρονται στο κυρίως

εστιατόριο και προσφέρονται σε πλήρες

μπουφέ. Καθημερινά υπάρχει μεγάλη

ποικιλία νόστιμων πιάτων για όλα τα

γούστα. Παρέχεται κρύο νερό σε κανάτες,

δωρεάν σε όλα τα γεύματα, για τους

μαθητές του ΕSSC.

Ποικιλία από σαλάτες, τυριά, ελιές,

γιαούρτια και φρούτα

Ποικιλία ζεστών πιάτων αυγά,

μπέικον, μανιτάρια, κουάκερ

Δημητριακά και φρυγανισμένοψωμί

Τσάι, καφές, χυμοί

Ποικιλία από σαλάτες, γιαούρτια και

σάλτσες

Ζεστά πιάτα - 2/3 με κρέας και ένα με

ψάρι

Ρύζι, πατάτες, λαχανικά

Επιδόρπιο, φρούτα, ζελέ, γλύκισμα

Όπως το μεσημεριανό αλλά με

θεματικές νύχτες όπως Ασιατική

βραδιά, Ιταλική κουζίνα…

Κάθε Τρίτη είναι η Ελληνική Βραδιά με

ελληνικά φαγητά και παραδοσιακή

ζωντανή μουσική. Υπάρχει παρουσίαση

ελληνικών και κυπριακών παραδοσιακών

χορών και οι καλεσμένοι έχουν την

ευκαιρία να συμμετέχουν και να μάθουν

να χορεύουν τους λιγότερο περίπλοκους

χορούς…

ΠΡΟΓΕΥΜΑ

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ- ΜΠΟΥΦΈ

ΒΡΑΔΙΝΟ ΜΠΟΥΦΈΣ

�

�

�

�

�

�

�

�

�

–

–

ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

Το 2015 αναβαθμίσαμε τα καταλύματά

μας και οι μαθητές μας διαμένουν στο

τριών αστέρων ξενοδοχείο Παρκ Μπιτς ή

στα απέναντι διαμερίσματα και τα δύο

είναι στον παραλιακό δρόμο στην

τουριστική περιοχή της Λεμεσού. Το

ξενοδοχείο βρίσκεται πάνω στη θάλασσα

οπότε οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να

ασχοληθούν με κολύμπι, παραλιακές

δραστηριότητες και θαλάσσια σπορ. Είναι

οικογενειακό ξενοδοχείο με φιλόξενο

προσωπικό. Κοντά από το ξενοδοχείο

υπάρχει ποικιλία καταστημάτων,

καφετεριών, μπαρ και εστιατορίων.

Επιπρόσθετα, διαθέτει όλα τα δημοφιλή

παγωτατζίδ ικα όπως επίσης και

καταστήματα με την εναλλακτική επιλογή

του παγωμένου γιαουρτιού. Ταυτόχρονα,

βρίσκεται στην κύρια διαδρομή των

λεωφορείων προς την παλιά πόλη και το

–

εμπορικό κέντρο και τα λεωφορεία

κυκλοφορούν ταχτικά προς τις δύο

κατευθύνσεις. Ο παραλιακός πεζοδρόμος

και ποδηλατόδρομος ξεκινούν σχεδόν έξω

από το ξενοδοχείο και συνεχίζονται κατά

μήκος της παραλίας μέχρι και την

ολοκαίνουρια μαρίνα της πόλης.

Στο ξενοδοχείο υπάρχει η κύρια πισίνα και

μια πισίνα για βρέφη όπως επίσης και

ξαπλώστρες, ομπρέλες και μπαρ όπου

πωλούνται ποτά και σνακ. Παρέχει

δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους

τους δημόσιους χώρους και υπηρεσία

ρεσεψιόν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

Επιπλέον, υπάρχει χώρος παιχνιδιών,

σαλόνι με τηλεόραση, μπιλιάρδο και

γυμναστήριο.

Έχουμε κανονίσει ειδικές τιμές για όλους

τους μαθητές μας για την αγορά ποτών

από το ξενοδοχείο. Επιπρόσθετα, κατά

την άφιξή τους στο ξενοδοχείο, οι μαθητές

λαμβάνουν εκπτωτική κάρτα η οποία τους

προσφέρει μειωμένες τιμές.

ΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - Οι μαθητές μένουν σε

δωμάτια με 4/5 κρεβάτια όμως οι ενήλικες

μπορούν να κάνουν κράτηση για μονό ή

διπλό δωμάτιο με επιπλέον χρέωση. Τα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΗΚΑΤΑΣΚΗΝ ΣΗΜΑΣΩ
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μαθήματα στις ανάγκες και στα κίνητρα

των παιδιών.

Όλοι οι μαθητές μένουν στο ξενοδοχείο

με πλήρη διατροφή. Τα μικρά παιδιά

ακολουθούν το δικό τους πρόγραμμα

δραστηριοτήτων το οποίο προσαρμόζεται

με βάση το πρόγραμμα των έφηβων

δηλαδή, συμμετέχουν σε κάποιες

δραστηριότητες των μεγάλων αλλά

επίσης έχουν τα δικά τους παιχνίδια και

διασκέδαση. Υπάρχει βοηθός που τους

επιτηρεί όλο το εικοσιτετράωρο ο οποίος

βοηθά με τις καθημερινές ετοιμασίες των

παιδιών το πλύσιμο των ρούχων, το

πρωινό ξύπνημα και τη σωστή και υγιεινή

διατροφή.

Τους προσέχουμε όλο το εικοσιτετράωρο,

επτά ημέρες τη βδομάδα!

Για παιδιά που δε διαμένουν στο

ξενοδοχείο μας αλλά σε άλλα καταλύματα

με τους γονείς τους, προσφέρεται η

ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα από τα

προγράμματά μας με μαθήματα το πρωί

και δραστηριότητες το απόγευμα, καθώς

ε π ί σ η ς κ α ι σ τ ι ς ν υ χ τ ε ρ ι ν έ ς

δραστηριότητες. Τους προσφέρεται ζεστό

γεύμα κάθε μεσημέρι, Δευτέρα με

Παρασκευή. Επιπρόσθετα, μπορούν να

τρώνε και το βραδινό τους στο ξενοδοχείο

με επιπλέον χρέωση. Οι έφηβοι μπορούν

να συμμετέχουν και στις εκδρομές του

σαββατοκύριακου ( δεν προσφέρεται

μεσημεριανό γεύμα).

–

–

–

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (DAY

CAMP)

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ

H N E A T E Χ Ν Ο Λ Ο Χ Ι Α Σ Τ Η Ν

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Προσφέρουμε πακέτο που περιλαμβάνει

τα πάντα για την εκμάθηση της αγγλικής

γλώσσας καθώς επίσης και διασκέδαση σε

ηλιόλουστες διακοπές. Οι μαθητές

παραμένουν για τουλάχιστον δύο

βδομάδες στην κατασκήνωση με πλήρης

κάλυψη διαμονής. Είναι μεγάλη ευκαιρία

για τη νεολαία να δημιουργήσει φιλίες, να

αποκτήσει δεξιότητες εκμάθησης και να

ανταλλάξει πληροφορίες για τις διάφορες

χώρες καταγωγής τους με την χρήση μιας

κοινής γλώσσας τα αγγλικά.

Οι μαθητές πηγαίνουν σε 20 μαθήματα

αγγλικών των 50 λεπτών κάθε βδομάδα.

Τα μαθήματα αποτελούνται από

πολυεθνικές ομάδες με μέγιστο αριθμό

μαθητών το 15, παρόλο που συνήθως

υπάρχουν λιγότεροι. Μετά από το

πρόγευμα, οι μαθητές προχωρούν στις

τάξεις τους και τα μαθήματα αρχίζουν στις

9.00 το πρωί. Υπάρχουν 4 μαθήματα την

ημέρα έως τις 1.00 η ώρα. Υπάρχουν δύο

διαλείμματα των 15-20 λεπτών.

Συγκεντρωνόμαστε κυρίως στην

εκμάθηση της καθομιλούμενης αγγλικής

γλώσσα αποσκοπώντας στην ανάπτυξη

των επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

Οι έφηβοι 15+ έχουν την πιθανότητα

εγγραφής για 20 μαθήματα την εβδομάδα

για την προετοιμασίας για την εξέταση του

ΙELTS συγκεκριμένα, αντί για τα

συνηθισμένα μαθήματα της αγγλικής

γλώσσας.

Πιστεύουμε ότι η εκμάθηση των αγγλικών

των μαθητών είναι εξίσου σημαντική

όπως την ανάπτυξη των διαδικτυακών

ικανοτήτων, οι οποίες είναι χρήσιμες για

τις μελλοντικές σπουδές και το

μελλοντικό χώρο εργασίας. Για την

παρουσίαση των συνεταιρικών εργασιών

των μαθητών κατά τη διάρκεια της

κατασκήνωσης, έχουμε δημιουργήσει ένα

διαδικτυακό περιοδικό το οποίο

–

ανεβάζουμε τακτικά στην ιστοσελίδα μας

στο www.facebook.com/sunnyschool. Το

περιοδικό περιέχει φωτογραφίες και

βίντεο από τους μαθητές, γραπτές

εργασίες όπως ποιήματα και μικρά κείμενα

καθώς κα ι ε ι δ ι κές προσφορές ,

διαγωνισμούς, παιχνίδια, ιστοσελίδες για

την εκμάθηση αγγλικών και άλλες

ενδιαφέρουσες πληροφορίες.

Έχουμε αναπτύξει ένα συναρπαστικό

πρόγραμμα δραστηριοτήτων μαζί με

εκδρομές έτσι ώστε να περνούν οι

μαθητές μερικές από τις καλύτερες

στιγμές της ζωής τους. Δια το λόγο ότι η

επίσημη γλώσσα του σχολείου είναι τα

αγγλικά, όλες τις δραστηριότητες γίνονται

επίσης σε αυτή τη γλώσσα με σκοπό η

εκμάθηση να συνεχίζεται μέσα και έξω

από την τάξη.

Αυτό το πρόγραμμα είναι ειδικό

διαμορφωμένο για νεαρά άτομα.

Δεχόμαστε τα πιο μικρά παιδιά, 6-8 ετών,

μαζί με τους γονείς τους στο πρόγραμμα

«γονέας και παιδί», ή σε ομάδα με

υπεύθυνο αρχηγό. Τα νεαρά άτομα

μεταξύ 9-10 ετών μπορούν να ταξιδέψουν

με ειδική προστασία των αερογραμμών. Ο

αντιπρόσωπος του σχολείου μας

παραλαμβάνει το παιδί κατευθείαν από το

προσωπικό του αεροδρομίου.

Τα νεαρά παιδιά ακολουθούν ένα

διαφορετικό πρόγραμμα από τους

έφηβους και τα μαθήματα τους είναι πιο

διασκεδαστικά αφού συνδυάζονται με

εκπαιδευτικά παιχνίδια. Τα μαθήματα

διεκπεραιώνονται σε μοντέρνες τάξεις με

κλιματισμό με αριθμό 4-8 μαθητών.

Γίνονται 20 μαθήματα της αγγλικής

γλώσσας τη βδομάδα. Οι καθηγητές μας

είναι έμπειροι στο χειρισμό νεαρών

μαθητών και προσαρμόζουν εύκολα τα

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑΡΟΥΣ

ΚΑΤΑΣΚΗΝ ΣΕΙΣΩ



Έχουμε οργανώσει ολοκληρωμένο

πρόγραμμα δραστηριοτήτων για τους

νεαρούς και για τους έφηβους με σκοπό

να βελτιώσουμε τις γλωσσικές και

επικοινωνιακές τους γνώσεις ενώ

παράλληλα παρέχοντας διασκέδαση και

πιθανότητα δημιουργίας φιλιών. Τα μικρά

π α ι δ ι ά 6 - 1 0 ε τ ώ ν σ υ ν ή θ ω ς

παρακολουθούν διαφορετικό πρόγραμμα

από τους έφηβους.

Το πρόγραμμα των δύο βδομάδων

περιέχει όχι μόνο απογευματινές και

βραδινές δραστηριότητες, αλλά επίσης

υπάρχουν ενδιαφέρουσες εκδρομές οι

οποίες προσφέρουν στους μαθητές την

ευκαιρία να ανακαλύψουν την ιστορία της

Κύπρου και να απολαύσουν την ομορφιά

του νησιού. Οργανώνουμε τις ακόλουθες

εκδρομές

2 ολοήμερες εκδρομές σε ένα από αυτούς

τους τόπους στο υδάτινο πάρκο, στην

Πάφο, στο αρχαίο αμφιθέατρο του

Κουρίου, στην πρωτεύουσα της Κύπρου

τη Λευκωσία, στην πόλη της Λάρνακα και

στην παραλία της Αγίας Νάπας.

–

–

2 εκδρομές μισής μέρας, στην παραλία του

Κουρίου, στην παλιά πόλη της Λεμεσού

και στη μαρίνα.

Μετά από το γεύμα, μεταξύ 2-3.30μ.μ. οι

μαθητές μπορούν να χαλαρώσουν δίπλα

από την πισίνα ή να συμμετέχουν σε έναν

από τους εθελοντικούς ομίλους μας που

οργανώνονται από τους καθηγητές μας.

Είναι μία επιπρόσθετη ευκαιρία για

β ελ τ ίωση των δε ξ ι ο τή των της

επικοινωνίας!

ΑΠΟΥΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΦΕ

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ

για όσους

ενδιαφέρονται για την λογοτεχνία και το

γράψιμο

για

όσους ενδιαφέρονται για συζήτηση

σχετικά με ταινίες και ντοκιμαντέρ.

κουβέντα

τα πάντα για

την ιστορία, παράδοση, μυθολογία

Μεταξύ των ωρών 3.30 7.00 μ.μ. τα

παιδιά και οι έφηβοι συμμετέχουν σε

ποικιλία δραστηριοτήτων καθορισμένη

για την ηλικία και το ενδιαφέρον τους.

Οργανώνουμε παιχνίδια στην παραλία και

σ τ η θά λασσα , ε π ι κ ο ι νων ι α κ έ ς

δραστηριότητες και εκδρομές μισής

ημέρας. Οι μαθητές μας μπορούν να

απολαύσουν το φανταστικό ηλιόλουστο

καιρό, εντάσσονται με μαθητές από άλλες

χώρες και ενθαρρύνονται να μιλήσουν

στα αγγλικά! Προσπαθούμε να αλλάζουμε

τις δραστηριότητες κάθε 3 εβδομάδες για

να ικανοποιήσουμε και τους μαθητές που

παραμένουνε πέραν των δύο βδομάδων.

–

–

–

–

–

Activities sample for teenager camp Week 1
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μικρών ομάδων όχι πέραν των 15

μαθητών. Η διδασκαλία βασίζεται στην

επικοινωνιακή μεθοδολογία και οι

μαθητές έχουν την ευκαιρία να

επικοινωνήσουν με συνομήλικους από

όλο τον κόσμο. Μπορούν να λαμβάνουν

μέρος και στις απογευματινές και

βραδινές δραστηριότητες οι οποίες

προσφέρουν άλλη μια ευκαιρία για

εξάσκηση γλωσσών και για γνωριμίες.

Οι ενήλικες έχουν επιλογή να

χαλαρώσουν δίπλα από την πισίνα ή στην

παραλία ή επίσης μπορούν να

συμμετάσχουν στην τάξη των αγγλικών.

Τα μαθήματα γίνονται με άλλους ενήλικες

και μαθητές πέραν των 16 ετών στο ίδιο

επίπεδο. Τα μαθήματα γίνονται την ίδια

ώρα με τα μαθήματα των παιδιών 9π.μ.

με 13.00 μ.μ. Ο γονιός που ζητά επιπλέον

μόρφωση μπορεί να επιλέξει ατομικά

μαθήματα, ή μαθήματα μέχρι δύο

μαθητών ή ακόμα και να ενταχθεί σε

μικρές ομάδες για συγκέντρωση στην

επαγγελματική πλευρά της γλώσσας.

Εναλλακτικά, οι γονείς μπορούν να

συμμε τάσχουν σε εκδρομέ ς ή

δραστηριότητες, αφήνοντας τα παιδιά

τους ασφαλείς στην κατασκήνωση υπό

την επίβλεψη των καθηγητών και του

προσωπικού του σχολείου μας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την

μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο.

–

ΓΟΝΕΙΣ

Το πακέτο “γονιός και παιδί” είναι ένα

πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για

οικογένειες που ταξιδεύουν μαζί και

θέλουν να περάσουν τις διακοπές τους

στον ίδιο τόπο. Το κάθε μέλος συμμετέχει

στο πρόγραμμα και στις δραστηριότητες

που του ταιριάζει έτσι ώστε όλοι να

διασκεδάσουν και να βελτιώσουν τα

αγγλικά τους.

Έχουμε δημιουργήσει ποικιλία πακέτων

για να ικανοποιήσουμε όλες τις ανάγκες

ένας γονιός που ταξιδεύει με ένα ή πάρα

πάνω παιδιά, δύο γονείς που ταξιδεύουν

με ένα ή πάρα πάνω παιδιά, γονείς που

θέλουν να κάνουν μαθήματα ή που

θέλουν απλά να ξεκουραστούν στην

παραλία. Τα πιο μικρά παιδιά θα μένουν

στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς. Αν δυο

γονείς ταξιδεύουν με παιδιά πέραν των 11

ετών, τα παιδιά μπορούν να μένουν σε

δωμάτιο με άλλους συνομηλίκους

μαθητές. Το πρόγραμμα διαθέτει

ξεχωριστά μέρη για γονείς και παιδιά,

αλλά συνάμα υπάρχουν από κοινού

επ ιλεγμένες δραστηρ ιότητες τα

απογεύματα, τα βράδια και το

σαββατοκύριακο, όπως και στις εκδρομές.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (2-5 ΕΤΩΝ)

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούν

να πηγαίνουν σε ένα νηπιαγωγείο κοντά

στο χώρο της κατασκήνωσης. Είναι

διαθέσιμο από 8 π.μ. 1.30 μ.μ., με την

επιλογή να παραμένουν πιο αργά έως της

6 μ.μ. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να

συνομιλούν στα αγγλικά με παιδιά της

ίδιας ηλικίας από άλλες χώρες. Περνούν

την ώρα τους με δραστηριότητες όπως

παιχνίδια, τραγούδια, τέχνη και

χ ε ι ρ ο τ ε χ ν ί α . Ο ι δ ά σ κ α λ ο ι

συγκεντρώνονται στην ανάπτυξη των

κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων.

Τα μαθήματα αποτελούνται από βασικά

μαθηματικά, επίλυση προβλημάτων και

–

–

συλλογισμό. Μέσα σε αυτό το δημιουργικό

περιβάλλον αποκτούν γνώση και

κατανόηση του γύρω κόσμου.

Υπάρχει επίσης η επιλογή μπέιμπι-σίτινγκ

για τα παιδιά 1-6 ετών. Οι γονείς μπορούν

να αφήσουν τα παιδιά τους σε έμπειρα

χέρια, οποιαδήποτε ώρα της μέρας, και

κατόπιν ειδικού αιτήματος, και το βράδυ.

Τα παιδιά διασκεδάζουν παίζοντας στα

αγγλικά ή μαθαίνοντας καινούριο

λεξιλόγιο.

Τα νεαρά παιδιά, ηλικίας 6 10 ετών,

συμμετέχουν στην κατασκήνωση για

νεαρά παιδιά. Τα πρωινά, πηγαίνουν στην

τάξη από της 9 π.μ. έως 13.00 μ.μ. και

μαθαίνουν αγγλικά με παιχνίδια,

τ ρ αγούδ ι α κα ι δ ι α σ κ ε δασ τ ι κ έ ς

δραστηριότητες. Συνολικά υπάρχουν 20

μαθήματα τη βδομάδα σε τάξεις μικρών

ομάδων όχι πέραν των 8 ατόμων. Τα

παιδιά μπορούν να συμμετέχουν στις

α π ο γ ε υ μ α τ ι ν έ ς κ α ι β ρ α δ ι ν έ ς

δραστηριότητες έτσι ώστε οι γονείς να

χαλαρώσουν και να εξερευνήσουν το

νησί.

Οι έφηβοι μεταξύ 12 και 16 ετών θα

σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν σ τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α

Κατασκήνωση για Έφηβους. Το πρωί,

πηγαίνουν στα μαθήματα 9π.μ. 13μ.μ.

Συνολικά υπάρχουν 20 μαθήματα της

αγγλικής γλώσσας τη βδομάδα σε τάξεις

–

–

ΜΠΕΙΜΠΙ ΣΙΤΙΝΓΚ

ΝΕΑΡΑ ΠΑΙΔΙΑ (6-10)

ΕΦΗΒΟΙ (11 -16)

ΓΟΝΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΔ
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ΑΓΓΛΙΚΑΜΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ!!

Στην Κύπρο γίνονται πολλά συνέδρια,

εκδηλώσεις και φεστιβάλ που μπορούν να

συνδυαστούν με τα μαθήματα γλωσσών.

Η εταιρεία μας τώρα προσφέρει τέτοιου

είδους προγράμματα, αρκεί μόνο να

επιλέξετε το είδος που σας ενδιαφέρει και

εμείς θα προσθέσουμε τα μαθήματα κατά

τη διάρκεια της παραμονής σας στο νησί.

ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Προσφέρουμε μαθήματα για την

εκμάθηση άλλων γλωσσών, έκτος από τα

αγγλικά ισπανικά, ιταλικά, γαλλικά,

ρώσσικα, ελληνικά… Είναι ατομικά

μαθήματα και προσφέρονται στη Λεμεσό,

Λάρνακα, Λευκωσία και στο Skype.

Επίσης προσφέρουμε μαθήματα σε

εταιρίες στα γραφεία τους.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΧΡΟΝΟ

Ο καιρός είναι ηλιόλουστος ολόχρονα έτσι

είναι εύκολος ο συνδυασμός μελέτης και

ξεκούρασης στην Κύπρο. Μπορείτε να

απολαύσετε windsurfing, kiteboarding,

καταδύσεις, ιστιοπλοΐα και πολλά άλλα.

Επιπλέον, υπάρχουν εκδρομές εντός και

εκτός του νησιού, με λεωφορεία και με

κρουαζιερόπλοια. Μπορείτε να βιώσετε

την κουλτούρα και την παράδοση του

νησιού.

–

Τα αγγλικά χρησιμοποιούνται ως η

παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας

επομένως μια καλή γνώση των αγγλικών

είναι απαραίτητη στο επιχειρηματικό

χώρο στις μέρες μας. Τα προγράμματα

μας Γενικά Αγγλικά, Επαγγελματική

Γλώσσα, Αγγλικά για ειδικούς σκοπούς

μεταξύ άλλων προσφέρουν την ευκαιρία

εκμάθησης για όλα τα επίπεδα μαθητών.

ΓΕΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (GE ) KAI ΓΕΝΙΚΑ

ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Τα μαθήματα συγκεντρώνονται στην

εκμάθηση βασ ι κών γλωσσ ι κών

δεξιοτήτων για να μπορέσει ο μαθητής να

καταλαβαίνει και να επικοινωνήσει σε

περιβάλλον όπου μιλιέται η αγγλική

γλώσσα. Tα κύρια θέματα είναι - Διάλογοι,

Εκφράσεις, Ανάγνωση περιοδικών και

μέσων κοινωνικής δικτυώσης, Γράψιμο,

Ακουστικό μάθημα.

ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ IELTS

IELTS σημαίνει Παγκόσμιο Σύστημα για

Εξέταση Γλωσσών. Είναι η πιο

αναγνωρισμένη εξέταση για την

αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης της

αγγλικής γλώσσας για μαθητές που

σκοπεύουν να σπουδάσουν ή να

δουλεύουν σε χώρες όπου ομιλούνται τα

αγγλικά. Εφόσον αναγνωρίζονται σε όλο

–

–

τον κόσμο είναι πολύ σημαντικά για

οποιοδήποτε μαθητή.

Προσφέρεται από τον Ιούνιο μέχρι το

τέλος του Σεπτεμβρίου σαν συμπλήρωμα

10 μαθημάτων στο πρόγραμμα Γενικά

Αγγλικά. Τον Ιούλιο προσφέρονται και 20

πρωινά μαθήματα ως αντικατάσταση των

Γενικών Αγγλικών. Επίσης υπάρχει η

πιθανότητα να γίνονται τα μαθήματα μέσω

Σκαίπ κατά τη διάρκεια του χρόνου.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Αυτό το πρόγραμμα είναι ειδικά

διαμορφωμένο για τη βελτίωση της

επαγγελματικής γλώσσας. Τα μαθήματα

συγκεντρώνονται στο Γράψιμο, σε

Διάλογους, στην Ανάγνωση, στην

Κατανόηση, στην Επικοινωνία, σε

Συναντήσεις, σε Ακουστικά, σε

Συνεντεύξε ις . Προσφέρετα ι σαν

συμπληρωματικό πρόγραμμα στα Γενικά

Αγγλικά ή σε ατομικό επίπεδο.

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Ο μαθητής μαθαίνει τη γλώσσα που

σχετίζεται με τις προσωπικές του ανάγκες

ι α τ ρ ι κ ή γ λώσσα , ν ο μ ι κ ά κ τ λ .

Προσφέρονται ατομικά μαθήματα,

συμπληρωματικά στα Γενικά Αγγλικά ή σε

ομάδες ολόχρονα.

–

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ
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ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ

ΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΥΣΗ

WINDSURFING

A

Επιλέξτε αγγλικά με τριήμερο πρόγραμμα

εκμάθησης Επικοινωνήστε

μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες

Προγράμματα για αρχάριους και για άδεια

Επικοινωνήστε μαζί μας για

περαιτέρω πληροφορίες.

windsurfing.

PADI.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ

ΕΦΗΒΟΥΣ 13-18 ΕΤΩΝ

10 ΜΕΡΕΣ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ !!!

Για μαθητές που θέλουν κυρίως να

απολαύσουν τη θάλασσα και να έχουν

λιγότερα μαθήματα υπάρχει το καινούριο

πρόγραμμα που προσφέρει: πολλές

δραστηριότητες μέσα και δίπλα από την

θάλασσα καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας

μαζί με καραόκε, ταινίες, παιχνίδια και

δισκοθήκη τα βράδια. Παρέχεται μόνο σε

συγκεκριμένες μέρες του Ιουνίου και του

Αυγούστου για τα επίπεδα από Α1 μέχρι

Β1. Παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί

μας για έλεγχο διαθεσιμότητας.

ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ

ΕΤΩΝ +)

KITESURFING (18

Επιλέξτε αγγλικά με τριήμερο πρόγραμμα

εκμάθησης Επικοινωνήστε

μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες.

kitesurfing.

ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ
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εγγραφής η οποία δεν επιστρέφεται μπορεί

να είναι ψηλότερη για τα μακροπρόθεσμα

προγράμματα (όπως τα προγράμματα

γλωσσών, ή το διεθνές σχολείο κτλ). Για

περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε

όπως αναφερθείτε στον κατάλογο τιμών μας.

6) ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Τραπεζικό έμβασμα το ανάλογο ποσό

αναγράφεται στο τιμολόγιο. Σας παρακαλούμε

όπως μας αποστείλετε αντίγραφο της εντολής

μεταφοράς. Όλα τα τραπεζικά έξοδα πρέπει να

πληρωθούν από εσάς.

Όνομα Εταιρείας ESCT English Sunny

Consulting and Trading Centre Ltd.

SWIFT/BIC ABKLCT2N

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (IBAN)

CY90009005150005151010068804

Στοιχεία τράπεζας Alpha Bank Cyprus,

International Banking Services Unit, 213A

Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ και 2 Λεωφόρος Γρίβα

Διγενή, Maximos Plaza, Tower 1, 1os όροφος,

3030 Λεμεσός, Κύπρος.

Ο πράκτορας ή το ταξιδιωτικό γραφείο δε

φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα,

ασθ έν ε ι ε ς , απώλε ι ε ς προσωπ ι κών

αντικείμενων ή αλλαγή σε προσωπικές

καταστάσεις που μπορεί να συμβούν πριν η

κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Είναι

υποχρεωτικό όπως ο κάθε μαθητής που

εγγραφθεί στο σχολείο να εξασφαλίσει την

προσωπική του ασφάλεια.

Οι γονείς των νεαρών συμφωνούν ότι ούτε το

σχολε ίο , ούτε το σπίτ ι δ ιαμονής/

ξενοδοχείο/διαμέρισμα δε φέρει καμία ευθύνη

για τυχόν ζημιές ή προβλήματα που

δημιουργούνται σκόπιμα ή τυχαία από τα

παιδιά τους ενώ συμμετέχουν στα ταξίδια. Οι

γονείς και τα παιδιά κάτω των 18 ετών

αναγνωρίζουν και δέχονται τους νόμους και

τον κώδικα συμπεριφοράς της χώρας όπου

διαμένουν.

English Sunny School Cyprus

Κινητό 357 99 124620

Κινητό 357 99 090180

info@sunnyschool.eu

– –

–

–

–

–

–
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

8)ΑΣΦΑΛΕΙΑ

9) ΕΥΘΥΝΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1) ΓΓΡΑΦΗ

2) ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ

3) ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ

Ε

Συμπληρώστε την αίτηση, βγάλτε μια σάρωση

(scan) και αποστείλετε την στην ηλεκτρονική

μας διεύθυνση info@sunnyschool.eu. Είναι

υποχρεωτικό να καταθέσετε μια προκαταβολή

τουλάχιστον 30% του συνόλου για την αρχική

σας κράτηση. Με την κράτησή σας αυτόματα

δεσμεύεστε στις υπηρεσίες και στους όρους

κρατήσεων που αναγράφονται. Μόλις

παραλάβουμε την αίτησή σας και την

προκαταβολή θα σας στείλουμε την

επιβεβαίωση της εγγραφής και το τιμολόγιο.

Το πακέτο της καλωσορίσματος με επιπλέον

πληροφορίες θα σταλεί αφότου ξοφλήσετε το

υπόλοιπο ποσό. Η τελευταία ημερομηνία για

την εξόφληση του τιμολογίου είναι τρείς

βδομάδες πριν την άφιξη στο νησί.

Η αλλαγή μιας κράτησης για παράδειγμα

στην ημερομηνία άφιξης, στο χώρο διαμονής,

κτλ είναι εφικτή έως και 31 ήμερες πριν από

την αναχώρηση, με μια υποχρεωτική επιπλέον

χρέωση των 50 ευρώ. Υποσχόμαστε ότι θα

π ρ ο σ π α θ ή σ ο υ μ ε ό σ ο γ ί ν ε τ α ι ν α

ικανοποιήσουμε την καινούρια σας αίτηση

αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα

προκύψουν αναπάντεχες καταστάσεις που θα

σταθούν εμπόδια στις νέες κρατήσεις. Σε

αυτές τις περιπτώσεις η επιπλέον χρέωση

μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των 50 ευρώ.

Δεχόμαστε την ακύρωση της εγγραφής σε

οποιαδήποτε στιγμή πριν την έναρξη του

προγράμματος οποιουδήποτε μαθητή.

Εφαρμόζονται οι ακόλουθες χρεώσεις

- Ακύρωση έως 30 μέρες πριν από την έναρξη

του προγράμματος = 50 ευρώ

- Ακύρωση μεταξύ 15 και 29 ημερών πριν από

την έναρξη= 25% του συνολικού κόστους.

- Ακύρωση μεταξύ 7 και 14 ημερών πριν από

την έναρξη= 50% του συνολικού κόστους.

- Ακύρωση μεταξύ 6 και 1 ημερών πριν από την

έναρξη= 90% του συνολικού κόστους.

- Μη παρουσίαση η διακοπή παραμονής στο

–

–

–

σχολείο = δεν προσφέρεται καμία επιστροφή.

Σε περίπτωση ακύρωσης ή απόσυρσης μετά

από την έναρξη του προγράμματός σας, δεν

προσφέρεται καμία επιστροφή. Παρακαλώ

όπως επικοινωνήσετε με το σχολείο για

περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους όρους

μας όσον αφορά την επιστροφή χρημάτων.

Στην απίθανη περίπτωση ότι το σχολείο δεν θα

έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα

ομαδικό πρόγραμμα λόγω μειωμένων

αιτήσεων στη συγκεκριμένη στιγμή ή στο

συγκεκριμένο επίπεδο, θα προσφέρουμε

ανταλλακτική πρόταση όπως ομάδα με

λιγότερα μέλη ή ατομικά μαθήματα. Στη

σπάνια περίπτωση όπου αναγκάζεται το

σχολείο να προβεί σε ακυρώσεις, όλες οι

πληρωμές των μαθητών θα επιστρέφονται. Ο

ελάχιστος αναγκαίος αριθμός μαθητών για τη

δημιουργία προγράμματος για προετοιμασία

εξετάσεων είναι 4 μαθητές.

Για να μπορέσουμε να προμηθεύσουμε την

επιστολή αποδοχής που απαιτείται από την

πρεσβεία για την έκδοση βίζας, οφείλετε να

έχετε ξοφλήσει το 50% του συνολικού

κόστους μαζί με μια επιπλέον χρέωση των 50

ευρώ ή το αντίστοιχο. Στην περίπτωση όπου ο

μαθητής χρειαστεί αυθεντικό έγγραφο,

υπογραμμένο από το σχολείο, ισχύει επιπλέον

χρέωση είτε ταχυδρομική είτε του κούριερ.

Στην περίπτωση όπου η βίζα απορρίπτεται, μια

πλήρη επιστροφή - μείων της επιπλέον

χρέωσης των 50 ευρών που δεν επιστρέφεται

μπορεί να γίνει δεχτή μόνο με την παρουσίαση

της απόρριψης που εκδόθηκε από την

πρεσβεία. Καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεχτή

εάν αποσταλεί σε λιγότερο από 30 μέρες πριν

από την αναχώρηση. Μετά από αυτή την

ημερομηνία θεωρούμε ότι η συμμετοχή του

μαθητή είναι επιβεβαιωμένη και ισχύουν οι

συνηθισμένες χρεώσεις ακυρώσεων και

κρατήσεων που αναγράφονται πιο πάνω. Στην

περίπτωση όπου η βίζα ακόμη δεν έχει εκδοθεί

15 μέρες πριν από την αναχώρηση, συνιστούμε

την αναβολή του προγράμματος. Σε αυτή την

περίπτωση, η αρχική χρέωση που αναγράφεται

στους όρους κρατήσεων δεν υποβάλλεται

(σημειώστε ότι θα ζητηθούν περαιτέρω

στοιχεία για επιβεβαίωση). Η χρέωση

4) ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

5) ΒΙΖΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

–

–

–

ΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕ ΝΩΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕ ΝΩ




