
KURS JĘZYKOWY. Dlaczego warto?

Wielu z Was uczy się już zapewne języka obcego – w szkole publicznej 
albo prywatnie – i zastanawia się, czy warto wyjechać na kurs językowy 
za granicę i na czym dokładnie polega taka forma nauki.

Metoda. Z doświadczeń wielu osób wynika, że jest to zdecydowanie naj-
szybsza metoda nauki języka obcego. Na jej skuteczność składa się wiele 
czynników, przede wszystkim fakt, że wyjeżdżając na kurs za granicę, 
mamy szansę w dużym stopniu odizolować się od tego, co nas absorbuje 
w kraju: pracy, szkoły, obowiązków domowych. Koncentrujemy się wy-
łącznie na nauce i przyswajaniu języka. Ponadto cały czas jesteśmy „zmu-
szeni” do używania języka obcego: w szkole, w miejscu zakwaterowania, 
w sklepie, metrze i na ulicy. Musimy przecież komunikować się z innymi 
uczestnikami kursu, porozumieć się z rodziną goszczącą czy współloka-
torami, poradzić sobie w różnych sytuacjach życia codziennego. W ten 
sposób ćwiczymy poznane zwroty oraz słownictwo i oswajamy się z da-
nym językiem dosłownie wszędzie. Pokonaniu barier w posługiwaniu się 
językiem obcym sprzyja również to, że inni uczestnicy kursu przechodzą 
ten sam etap nauki, więc nie musimy czuć się zawstydzeni czy obawiać 
się popełniania błędów. Podczas nauki w zagranicznej szkole językowej 
znacznie szybciej – w porównaniu do innych metod – zdobywa się tzw. 
swobodę wypowiedzi. Dodatkowo kurs połączony ze zwiedzaniem i po-
znawaniem obcej kultury, wypoczynkiem i relaksem, a niejednokrotnie też 
z dobrą zabawą, stwarza o wiele przyjemniejsze i ciekawsze warunki do 
pozyskiwania wiedzy niż tradycyjne formy nauki.

PROCEDURA krok po kroku

 y Krok pierwszy –z oferty ESKK travel wybierz kurs, który Ci najbardziej 
odpowiada, przeanalizuj ofertę oraz cennik szkoły; możesz również 
poprosić pracowników ESKK o przesłanie pocztą elektroniczną wstęp-
nej kalkulacji kursu.

 y Krok drugi – zapoznaj się dokładnie z Informacjami Dodatkowymi, 
a następnie wypełnij Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie 
ESKK travel.

 y Krok trzeci – zostaną Ci doręczone e-mailem, lub pocztą (w zależności 
od Twojej decyzji) dokumenty związane z Uczestnictwem w Kursie: 
 - Formularz Umowy,
 - Twój Kosztorys indywidualnie ustalony przez ESKK, 
 - Oferta ESKK, 
 - Informacje Dodatkowe, 
 - wypełniony przez Ciebie on-line Formularz Zgłoszeniowy.

 y Krok czwarty – zapoznaj się ze wszystkimi dokumentami, które zostały 
Tobie doręczone; jeśli planujesz zorganizować podróż na kurs za po-
średnictwem ESKK, wraz z Kosztorysem otrzymasz również propozy-
cję organizacji dojazdu.

 y Krok piąty – jeśli, po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami 
przesłanymi Ci przez ESKK (listownie, bądź e-mailem), wszystko jest 
zgodne z Twoimi oczekiwaniami, w tym z informacjami zawartymi 
w Formularzu Zgłoszeniowym, który wypełniłeś on-line, wpłać zaliczkę 
wskazaną w Kosztorysie oraz prześlij listownie na adres ESKK travel 
podpisane przez Ciebie dokumenty: 
 - Formularz Umowy, 
 - Kosztorys, 
 - Formularz Zgłoszeniowy,
 - propozycję organizacji dojazdu;

do podpisanych dokumentów dołącz potwierdzenie uiszczenia zalicz-
ki; jeśli widzisz jakieś niezgodności między dokumentami – przede 
wszystkim między Formularzem Zgłoszeniowym, a Kosztorysem, pro-
pozycją organizacji dojazdu lub Umową, albo jakiegoś dokumentu bra-
kuje, niezwłocznie skontaktuj się z biurem ESKK travel bez uiszczania 
zaliczki i wysyłania dokumentów.

 y Krok szósty – poczekaj na dokumenty potwierdzające rezerwację kur-
su z ESKK travel.

 y Krok siódmy – dokonaj pozostałych wpłat w terminie określonym 
w Kosztorysie; po zaksięgowaniu na koncie ESKK pełnej wpłaty otrzy-
masz pozostałe niezbędne dokumenty, tj. adres zakwaterowania, poli-
sę ubezpieczeniową oraz bilet lotniczy (jeśli kupowany był za pośred-
nictwem ESKK).

Rezerwacja miejsca. Rezerwując miejsce na kursie z dużym wyprze-
dzeniem, mamy gwarancję, że dostaniemy się do szkoły, która w pełni 

odpowiada naszym oczekiwaniom. Uczestnik, który decyduje się w ostat-
niej chwili, ryzykuje tym, że na wybranym przez niego kursie nie będzie 
już miejsc lub że nie będzie można mu zapewnić preferowanego rodzaju 
zakwaterowania. Również ze względu na ceny biletów lotniczych warto 
podjąć decyzję odpowiednio wcześnie. Rezerwując bilet wczesną wiosną, 
płacimy za niego średnio 600 – 800 zł mniej, niż decydując się na to samo 
połączenie np. w czerwcu.

NAUKA

Kurs – informacje ogólne. Szkoły reprezentowane przez ESKK posia-
dają akredytacje prestiżowych organizacji i instytucji branżowych, m.in. 
British Council, English UK, EAQUALS, FEDELE, FELTOM, ALTO, MEI-
RELSA, IALC czy WYSE. Minimalny wiek uczestników kursów to 3 lata 
(kursy rodzic i dziecko). Górna granica wieku nie jest określana, nato-
miast niektóre szkoły proponują specjalne kursy dla osób powyżej 40 czy 
50 roku życia, organizowane w taki sposób, aby maksymalnie zaspokoić 
oczekiwania tej grupy wiekowej. Nauka na kursie odbywa się w grupach, 
od poniedziałku do piątku (weekendy są wolne). Sposób organizacji kursu 
zależy od danej szkoły. Grupy liczą średnio 10 – 12 osób, ale ta liczba 
może wahać się od 4 do nawet 20 osób (w szczycie sezonu). Grupy są 
międzynarodowe – szkoły zawsze starają się zapewnić jak największą 
liczbę uczestników różnych narodowości w obrębie jednej grupy, jednak 
jest to uzależnione od liczby osób przebywających w danym okresie 
w szkole i uczących się na tym samym poziomie. Szkoły dokładają wszel-
kich starań, aby w obrębie jednej grupy było jak najmniej uczestników tej 
samej narodowości. Długość jednostki lekcyjnej może wahać się od 40 do 
60 minut. W ramach zajęć w każdy poniedziałek uczestnik rozpoczynający 
kurs bierze udział w teście kwalifikacyjnym – na jego podstawie jest przy-
dzielany do grupy. Jeżeli uczestnik po kilku zajęciach stwierdzi, że poziom 
grupy jest nieadekwatny do jego poziomu znajomości języka, powinien 
zgłosić to nauczycielowi bądź osobie odpowiedzialnej za nauczanie w da-
nej szkole. W dniu przeprowadzania testu uczestnik zazwyczaj nie bierze 
udziału w innych zajęciach lekcyjnych. W większości szkół jest to czas na 
zapoznanie się z regulaminem pobytu, zasadami panującymi w szkole, 
układem pomieszczeń, z okolicą i z rozkładem komunikacji miejskiej. Na 
zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kur-
su, pod warunkiem, że był obecny, na co najmniej 85% zajęć.

Zajęcia pozalekcyjne. Szkoły zazwyczaj organizują dla uczestników 
kursów wiele imprez i atrakcji. Część z nich jest wliczona w cenę kur-
su, część jest oferowana za dodatkową opłatą. Atrakcje te to wieczorki 
powitalne/pożegnalne, wieczory filmowe, barbecue, wspólne wyjścia na 
kręgle czy do kina, zajęcia sportowe. W każdej szkole na tablicy ogłoszeń 
można znaleźć aktualną listę zajęć pozalekcyjnych, obowiązującą w da-
nym tygodniu, a także informacje o ewentualnych dodatkowych kosztach 
uczestnictwa.

Wycieczki. Wycieczki mogą być wliczone w cenę kursu lub dodatkowo 
płatne. Program wycieczek na dany tydzień jest ogłaszany w szkole. 
Wycieczki całodniowe odbywają się zazwyczaj w weekend (w sobotę), 
natomiast krótsze wycieczki – w połowie tygodnia, po zajęciach. Niektó-
re wycieczki są organizowane z przewodnikiem i opiekunami ze szkoły, 
inne zaś polegają na wspólnym wyjeździe do miejsca docelowego, gdzie 
kursanci otrzymują mapkę lub przewodnik i zwiedzają samodzielnie, kie-
rując się własnymi zainteresowaniami – w takim przypadku określany jest 
z góry czas zbiórki i powrotu do szkoły.

Święta religijne, państwowe, regionalne. Podczas świąt Bożego Na-
rodzenia, Wielkanocy, Nowego Roku oraz innych świąt religijnych, pań-
stwowych i regionalnych, obowiązujących w miejscu odbywania się kursu 
językowego, zajęcia lekcyjne nie odbywają się i nie są później odrabiane. 
Lista dni wolnych obowiązujących w danym roku kalendarzowym jest po-
dana w cenniku każdej szkoły.

RODZAJE KURSÓW

Proponowane przez nas kursy językowe dzielą się zasadniczo na dwie 
grupy – wyjazdy indywidualne i grupowe. W przypadku wyjazdów indy-
widualnych uczestnik samodzielnie podróżuje do wybranej szkoły – są 
one polecane przede wszystkim pełnoletnim uczestnikom lub młodzieży 
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doświadczonej już w samodzielnych wyjazdach. Minimalna i maksymalna 
długość wyjazdu indywidualnego uzależniona jest od wybranego rodzaju 
kursu i szkoły. Wyjazdy grupowe kierowane są do młodszych uczestni-
ków, między 8  a 18 rokiem życia. Kursy grupowe oferowane przez ESKK 
travel to kursy wakacyjne dla dzieci i młodzieży – łączą naukę z progra-
mem pozalekcyjnym, a więc są pożytecznym i przyjemnym sposobem 
spędzenia wakacji. Kursy te trwają 2 – 3 tygodnie. Mimo że z reguły wy-
jazdy grupowe są przeznaczone dla dzieci i młodzieży, na życzenie grupy 
uczestników możemy także zorganizować kurs grupowy dla dorosłych.

Wyjazdy indywidualne

W obrębie wyjazdów indywidualnych oferujemy następujące rodzaje  
kursów:

Kursy standardowe – przeznaczone są dla uczestników od 16 roku 
życia, obejmują 15 – 25 jednostek lekcyjnych w tygodniu – zależnie od 
systemu obranego przez szkołę – i polegają na rozwijaniu wszystkich 
sprawności językowych w takim samym stopniu. Polecane są osobom, 
które chcą płynnie komunikować się i posiąść ogólną znajomość języ-
ka. W większości szkół zajęcia na kursach standardowych prowadzi się 
przed południem. Minimalny czas trwania kursu standardowego to 1 lub 
2 tygodnie, zależnie od szkoły, zaś górna granica praktycznie nie istnieje. 
Uczestnik sam decyduje, ile czasu poświęci na naukę, i może zdecydo-
wać o przedłużeniu kursu nawet już w trakcie jego trwania. Kusy stan-
dardowe są przeznaczone dla osób, które podczas wyjazdu chcą mieć 
czas nie tylko na zajęcia w szkole, ale także na zwiedzanie i poznawanie 
kultury danego kraju.

Kusy intensywne i superintensywne – to kursy przeznaczone dla iden-
tycznej grupy wiekowej jak kursy standardowe. Są prowadzone na do-
kładnie takich samych zasadach, jednak obejmują więcej jednostek lek-
cyjnych, co pozwala na przerobienie znacznie większych partii materiału. 
Zajęcia są prowadzone i rano, i popołudniu – w wymiarze od 25 do nawet 
40 jednostek lekcyjnych w tygodniu. Kursy te polecamy uczestnikom, któ-
rzy w krótkim czasie chcą uzyskać jak największe efekty, a nie zależy im 
tak bardzo na zajęciach dodatkowych czy zwiedzaniu.

Kursy egzaminacyjne – przeznaczone są dla uczestników powyżej 16 
roku życia. Są to kursy przygotowujące do zdania konkretnych egzami-
nów, potwierdzających znajomość języka obcego na określonym pozio-
mie. Ich minimalny i maksymalny czas trwania uzależniony jest od rodzaju 
wybranego egzaminu oraz od wyjściowego poziomu wiedzy uczestnika 
kursu, jednakże zazwyczaj są to kursy trwające powyżej 4 – 6 tygodni, 
o bardzo zróżnicowanej intensywności. Zazwyczaj są one prowadzone 
w mniej licznych grupach. 

Kursy egzaminacyjne dostępne w ofercie ESKK to:
 y język angielski: Cambridge FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEIK, 

LCCI;
 y język niemiecki: TestDaF, DSH, ZD, ZMP, ZOP, KDS, GDS;
 y język francuski: DELF, DALF, DFA, TCF, CFJ, CFTH;
 y język hiszpański: DELE, CBEN, CSEN, DEN;
 y język włoski: CELI, CILS, PLIDA;
 y język rosyjski: TRKI;

UWAGA! Oferowane przez nas kursy przygotowują do powyższych egza-
minów, ale nie są standardowo zakończone ich przeprowadzeniem. Więk-
szość kursantów podchodzi do egzaminu po powrocie do kraju. Wybrane 
szkoły zagraniczne proponują podejście do egzaminów na zakończenie 
kursu jedynie w ściśle określonych terminach. 

Kursy biznesowe i specjalistyczne – to kursy przeznaczone dla osób 
powyżej 18 – a w przypadku niektórych szkół nawet 20 – roku życia, chcą-
cych zgłębiać wiedzę na temat języka używanego w danej branży lub 
specjalności, np. kursy dla lekarzy, prawników, bankierów czy kursy dla 
biznesmenów. Prowadzone są zazwyczaj w mniejszych grupach (z regu-
ły 6 – 8-osobowych) przez nauczycieli, którzy posiadają doświadczenie 
w danej branży/dziedzinie wiedzy, w wymiarze 20 – 30 godzin lekcyjnych 
tygodniowo. Minimalny czas trwania to 2 – 4 tygodnie, w zależności od 
szkoły, zaś maksymalny czas trwania nie jest określany (tak jak w przy-
padku kursów standardowych). Kursy te polecamy studentom kończącym 
już naukę i absolwentom wyższych uczelni bądź osobom, którym znajo-
mość konkretnych sfer języka może ułatwić karierę zawodową.

Kursy wakacyjne – przeznaczone są dla uczestników w wieku 8 – 18 lat 
i stanowią połączenie standardowego kursu językowego z przyjemnym 
spędzaniem wakacji. Nauka (15 – 20 jednostek lekcyjnych tygodniowo) 

połączona jest ze zorganizowanym przez szkołę programem rekreacyj-
nym, kulturalnym, turystycznym i sportowym, realizowanym pod opieką 
personelu szkoły. Jednym słowem to dobry pomysł na zorganizowane 
i pożytecznie spędzone wakacje. Czas trwania takiego kursu to 2 – 7 
tygodni.

Kursy długie – to kursy semestralne, roczne, i dwuletnie, które przygoto-
wują do podjęcia nauki w college’u, rozpoczęcia studiów uniwersyteckich 
w danym języku lub zdobycia dyplomu w określonej dziedzinie na uczelni 
za granicą. Kursy te rozpoczynają się zawsze we wrześniu lub styczniu, 
zaś proces aplikacji należy rozpocząć z półrocznym wyprzedzeniem. 
Uczestnik przed rozpoczęciem nauki musi wykazać się odpowiednim po-
ziomem języka, ściśle określonym dla każdego z tych kursów.

Zajęcia one-to one – to zajęcia prowadzone przez nauczyciela dla jedne-
go ucznia. Uczestnik sam decyduje o ilości zajęć dziennie i tygodniowo. 
Tempo i sposób nauki są maksymalnie dopasowane do predyspozycji 
i oczekiwań ucznia. Zajęcia te z reguły są wybierane przez uczestników 
nie jako całkiem odrębny kurs, ale jako dodatek do zajęć na jakimkolwiek 
innym kursie – aby nadrobić zaległości bądź położyć nacisk na konkret-
ne aspekty nauki. Istnieje jednak możliwość zamówienia samych zajęć 
one-to-one w dowolnym wymiarze. Czas trwania kursu, który stanowią 
wyłącznie zajęcia one-to-one, jest dowolny. UWAGA! Na życzenie uczest-
ników mogą być zorganizowane zajęcia one-to-two lub one-to-three, czyli 
zajęcia prowadzone przez nauczyciela dla dwóch lub trzech uczniów.

Wyjazdy grupowe

Wyjazdy grupowe są formą kursów wakacyjnych, przeznaczoną dla dzie-
ci i młodzieży w wieku 8 – 18 lat, ale w odróżnieniu od indywidualnych 
kursów wakacyjnych podróż i pobyt przebiegają w grupie uczestników 
z jednego kraju (oczywiście zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne odbywają się 
także w towarzystwie uczestników kursów z innych państw). Nauka pro-
wadzona w wymiarze 15 – 20 zajęć lekcyjnych tygodniowo połączona 
jest z programem pozalekcyjnym, zawierającym zajęcia sportowe, gry, 
zabawy, wycieczki i inne atrakcje. Program realizowany jest pod opieką 
personelu szkoły, a czasami także w przypadku dużych grup dodatko-
wego opiekuna z ramienia ESKK. Czas trwania takiego kursu to 2 lub 
3 tygodnie. UWAGA! W przypadku uczestników nieletnich 100% odpo-
wiedzialność za opiekę nad dziećmi i młodzieżą na kursach grupowych 
ponosi zagraniczna szkoła językowa, która posiada do tego odpowiednie 
uprawnienia. Ewentualny opiekun z ramienia ESKK towarzyszy jedynie 
grupie podczas podróży oraz nadzoruje sprawny przebieg programu, słu-
żąc pomocą w nieprzewidzianych sytuacjach.

ZAKWATEROWANIE

Zakwaterowanie nie jest obowiązkowym świadczeniem przy zakupie kur-
su. Jeżeli uczestnik ma możliwość zorganizowania zakwaterowania we 
własnym zakresie, korzysta tylko z nauki w szkole (poza kursami waka-
cyjnymi, gdzie zakwaterowanie jest wkalkulowane w cenę pakietu). Naj-
częściej wybierane, a jednocześnie najbardziej ekonomiczne opcje za-
kwaterowania to rodzina goszcząca i akademik. W przypadku obu tych 
form zakwaterowania dojazd do szkoły językowej na zajęcia odbywa się 
na koszt uczestnika (tylko niektóre szkoły w przypadku kursów dla dzieci 
i młodzieży zapewniają autobus szkolny). Pobyt w większości szkół roz-
poczyna się od przyjazdu w niedzielę (zajęcia od poniedziałku) i kończy 
wyjazdem w sobotę, jednak są wyjątki od tej reguły. Konkretne terminy 
podawane są uczestnikowi po wyborze szkoły i potwierdzeniu przez nią 
rezerwacji.

Rodziny goszczące – ta forma zakwaterowania umożliwia używanie ję-
zyka w codziennych sytuacjach. Należy jednak mieć na uwadze to, że 
życie przy obcej rodzinie, w obcym kraju może znacznie różnić się od tego 
w naszym własnym domu. Rodzina goszcząca nie zawsze jest w pełni za-
angażowana w pobyt uczestnika kursu i może ograniczyć się do zapew-
nienie podstawowych świadczeń, jak nocleg i wyżywienie. Pojęcie „rodzi-
na” nie zawsze również oznacza rodzinę w pełnym tego słowa znaczeniu 
– czasem może to być rodzina jednoosobowa, czyli osoba samotna (np. 
na emeryturze). Także nie zawsze będą to rodowici mieszkańcy danego 
kraju, a na przykład rodzina od lat zamieszkująca dane państwo i posłu-
gująca się danym językiem. Uczestnik, który chce korzystać z takiej opcji 
zakwaterowania, powinien się liczyć z tym, że posiłki będą odbiegać go-
dzinowo i smakowo od tych, do których przywykł we własnym domu. Zwy-
czaje kulinarne w rodzinach za granicą często różnią się od polskich. Na 
przykład śniadanie w rodzinach angielskich to często tosty, płatki śniada-
niowe, masło, dżem, a obiad podawany jest nie wcześniej niż o godzinie 
18. Podobnie jest w krajach śródziemnomorskich, gdzie ze względu na 



upały główne posiłki jada się wieczorem. Posiłki podawane są o stałych 
porach, więc jeśli uczestnik wie, że nie pojawi się na czas lub jeśli z róż-
nych powodów nie ma zamiaru brać udziału w posiłku, powinien koniecz-
nie uprzedzić o tym gospodarzy. Należy również pamiętać, że uczestnik 
mieszkający u rodziny goszczącej ma swoje obowiązki – powinien dbać 
o porządek w swoim pokoju oraz w łazience czy toalecie. Uczestnik korzy-
sta z własnych ręczników i kosmetyków, do obowiązków gospodarzy na-
leży zmiana pościeli raz w tygodniu. Raz w tygodniu uczestnik ma prawo 
zrobić drobne pranie (w przypadku niektórych rodzin może się to wiązać 
z symboliczną opłatą), większe ilości powinny być wcześniej uzgadnia-
ne lub prane w pralni samoobsługowej. Uczestnik nie powinien pod nie-
obecność i bez wyraźnej zgody rodziny goszczącej korzystać z telefonu. 
Rodzina może się zgodzić na jego udostępnienie, ale nie należy to do jej 
obowiązków, więc nie wolno nadużywać tej grzeczności. Koszt rozmów 
pokrywa zawsze uczestnik. 

Adres rodziny goszczącej przekazywany jest uczestnikowi na ok. tydzień 
przed rozpoczęciem pobytu. Szkoły często proszą także uczestników 
o grzecznościowy kontakt z rodziną jeszcze przed przyjazdem. 

Uśmiech, uprzejmość i dobra wola na pewno przyśpieszą adaptację, ale 
jeśli mimo najlepszych intencji obu stron uczestnik z różnych powodów 
nie czuje się dobrze w danej rodzinie, powinien zgłosić to osobie odpowie-
dzialnej za zakwaterowanie w danej szkole językowej. 

W przypadkach losowych, niezależnych od szkoły i organizatora (cho-
roba, śmierć najbliższych, pilny nieplanowany wyjazd, poważna awaria 
w mieszkaniu) zarówno przed jak i w trakcie trwania kursu szkoła może 
dokonać zmiany i zakwaterować uczestnika w innej rodzinie goszczącej, 
spełniającej ustalone wcześniej z uczestnikiem kryteria. 

Akademiki (w terminologii niektórych szkół są to tzw. „residence”, ale 
to określenie nie określa ich wysokiego standardu) to typowe akademi-
ki/domy studenckie/internaty, służące cały rok młodzieży różnych naro-
dowości. W niektórych akademikach pokoje są wyposażone w osobną 
łazienkę czy umywalkę, jednak większość ma łazienki wspólne, na ko-
rytarzu. Standard łazienek i wyposażenia pokoi to standard bardzo pod-
stawowy. Sprzątanie pokoju należy do obowiązków mieszkających w nim 
osób. Podobnie jak w przypadku rodzin goszczących – pościel jest zmie-
niana raz w tygodniu, a uczestnik korzysta z własnych ręczników i ko-
smetyków. W pokojach w akademiku nie należy przechowywać żadnych 
wartościowych przedmiotów czy większych sum pieniędzy, ponieważ po-
mieszczenia te mogą być dostępne dla wielu osób. Cenne przedmioty 
i pieniądze oraz paszport powinny być zdeponowane w sejfie. Ponadto 
każdy akademik ma swoje odrębne zasady, które należy dokładnie prze-
studiować (jeśli wasza znajomość języka nie pozwala na pełne ich zrozu-
mienie, posiłkujcie się słownikiem lub poproście o pomoc personel).

Inne opcje zakwaterowania, dostępne na życzenie – hotele, hostel, 
apartamenty, a także rodziny goszczące oferujące zakwaterowanie 
o podwyższonym standardzie (często z osobną łazienką).

PODRÓŻ

Na życzenie uczestnika ESKK może zorganizować całą podróż na kurs 
językowy. Osobom, które chcą zorganizować swój przejazd samodzielnie, 
chętnie udzielimy wskazówek dotyczących lotnisk i przewoźników oferu-
jących połączenia w danym kierunku.

Bilety lotnicze – jeśli uczestnik planuje zorganizować podróż za pośred-
nictwem ESKK, powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w Formularzu 
Zgłoszeniowym. Gdy udział w kursie językowym zostanie potwierdzony 
przez zagraniczną szkołę językową, wówczas ESKK zarezerwuje bilet 
i skontaktuje się z uczestnikiem w celu zatwierdzenia ceny, po czym, po 
wpłacie odpowiedniej kwoty, dokona w imieniu klienta wykupu i przekaże 
bilet wraz z innymi dokumentami.

Transfer – usługa ta polega na odebraniu uczestnika z lotniska, a po za-
kończeniu kursu – na odwiezieniu go na lotnisko (w zależności od liczby 
przewożonych osób: taksówką, minibusem czy vanem). Można wykupić 

transfer w jedną lub w obie strony. Osoba odbierająca czeka zazwyczaj 
na uczestnika kursu przy wyjściu z odprawy z tabliczką z nazwą szkoły lub 
nazwiskiem uczestnika. Jeżeli takiej osoby nie widać, należy poczekać 
15 – 30 minut, i po upływie tego czasu zwrócić się do punktu informacji 
w hali przylotów. Często tam właśnie mogą czekać informacje dotyczą-
ce transferu. Uczestnik nie powinien opuszczać lotniska na własną rękę, 
bez uprzedniego skontaktowania się ze szkołą. W przypadku opóźnienia 
samolotu również należy zwrócić się o pomoc w punkcie informacyjnym 
w hali przylotów i poprosić o skontaktowanie ze szkołą.
Przy odwożeniu po zakończeniu kursu usługa polega jedynie na zawie-
zieniu uczestnika kursu pod halę odlotów na lotnisko – kierowca nie ma 
obowiązku odprowadzania do odpowiedniego terminala ani odnoszenia 
bagażu (jedynie w przypadku dzieci do 16 roku życia przedstawiciel szko-
ły odprowadza uczestnika aż do odprawy).

CO NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ?

 y paszport lub dowód osobisty w przypadku krajów Unii Europejskiej
 y dokumenty potwierdzające uczestnictwo w kursie, adres szkoły oraz 

miejsca zakwaterowania
 y polisę ubezpieczeniową
 y numery telefonów do szkoły i miejsca zakwaterowania, a także do to-

warzystwa ubezpieczeniowego
 y 2 zdjęcia legitymacyjne (często szkoła wydaje specjalne legitymacje 

uczestnikom kursu, uprawniające do obecności na terenie obiektów 
szkolnych, miejsca zakwaterowania oraz do zniżek na wybrane usługi 
i w niektórych sklepach; zdjęcie może być ponadto potrzebne do biletu 
sieciowego na komunikację miejską)

 y w przypadku nieletnich – zgodę rodziców na podróż i uczestnictwo 
w kursie, oraz ewentualną zgodę rodziców na samodzielne opuszcza-
nie szkoły czy miejsca zakwaterowania 

 y kieszonkowe, a także rezerwę pieniędzy na nieprzewidziane wydatki 
(zawsze istnieje możliwość dosłania pieniędzy przez rodzinę za pomo-
cą instytucji typu Western Union)

 y podręczny słownik języka, którego uczestnik będzie się uczył (zależnie 
od poziomu zaawansowania)

 y podstawowe przybory szkolne: zeszyt i długopis
 y ręcznik i kosmetyki 
 y podstawowe leki przeciwbólowe i zapas lekarstw, które uczestnik bie-

rze stale 
 y wygodną odzież i obuwie na zajęcia sportowe i wycieczki
 y jeśli uczestnik planuje zabrać urządzenia elektryczne, takie jak np. 

ładowarka do telefonu, należy również zabrać adapter do gniazdek 
elektrycznych (UK, Malta, Irlandia)

DODATKOWE KOSZTY

Uczestnik kursu może się liczyć z następującymi dodatkowymi kosztami, 
nieujętymi w kosztorysie:
 y wyrobienie paszportu (jeśli uczestnik nie posiada jeszcze tego doku-

mentu)
 y uzyskanie wizy (w przypadku krajów, które tego wymagają)
 y podróż w obie strony (bilet lotniczy lub autokarowy oraz transfer z lot-

niska i na lotnisko, jeśli nie został zamówiony za pośrednictwem ESKK 
w zagranicznej szkole językowej)

 y bilety na komunikację miejską (codzienne dojazdy do szkoły i na inne 
zajęcia)

 y ewentualne dodatkowe wyżywienie i napoje, poza zawartymi w ofercie
 y dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, wstępy do muzeów i in-

nych zwiedzanych obiektów
 y podręczniki i ćwiczenia (płatne na miejscu w szkole, jeśli nie są ujęte 

w cenie kursu)
 y opłaty za korzystanie z Internetu w szkole (płatne na miejscu w szkole, 

jeśli nie są ujęte w cenie kursu)

Ubezpieczenie - wszyscy uczestnicy kursów językowych są zobowiązani 
do wykupienia za pośrednictwem ESKK polisy ubezpieczeniowej od nie-
szczęśliwych wypadków i ubezpieczenia medycznego. Proponujemy dwa 
warianty ubezpieczenia, przygotowane przez „Europejskie” (Europäische 
Reiseversicherung AG, Oddział w Polsce) specjalnie z myślą o wyjazdach 
zagranicznych, które swoim zakresem obejmują. 



Ponadto rekomendujemy wykupienie dodatkowej formy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (składka wynosi 3% wartości kosztorysu), dzięki któremu 
klient otrzyma zwrot kosztów w przypadku rezygnacji z podróży przed jej rozpoczęciem, będącej skutkiem: nagłego zachorowania, włamania, nieszczę-
śliwego wypadku, utraty lub podjęcia pracy. Ubezpieczenie to jest jednak możliwe jedynie w przypadku wyjazdów, których kosztorys nie przekracza 
10 000 PLN. Ponadto towarzystwo ubezpieczeniowe przy wypłacanym odszkodowaniu zmniejsza kwotę o 20%, co stanowi „udział własny” ponoszony 
przez klienta.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia dostępne są w „Warunkach Ubezpieczenia Podróży, EUROPEJSKIE”, które otrzymają wszyscy uczestnicy kursu 
wraz z pozostałymi dokumentami.

 ………………………………………..  ………………………………………..
 data  i podpis – ESKK data i podpis - KLIENT

Wariant podstawowy:

składka EUROPA: 2,20 zł/dzień 
składka ŚWIAT:   3,45 zł/dzień

þ Koszty leczenia i transportu

Suma ubezpieczenia: 
EUROPA: 10 000 €
ŚWIAT: 30.000 €

þ Następstwa nieszczęśliwych wypadków
Suma ubezpieczenia:
– uszczerbek na zdrowiu: 1 750 €
– śmierć: 875 €

þ Assistance
– organizacja transportu
– gwarancja pokrycia kosztów leczenia
– organizacja transportu zwłok lub pogrzebu 
   za granicą

Wariant rozszerzony:
składka EUROPA: 6 zł/dzień 
składka ŚWIAT:   9 zł/dzień

þ Koszty leczenia i transportu

Suma ubezpieczenia: 
EUROPA: 60.000€ 
ŚWIAT: 60.000€

þ Następstwa nieszczęśliwych wypadków
Suma ubezpieczenia:
– uszczerbek na zdrowiu: 10.000€
– śmierć: 5.000€

þ Bagaż
Suma ubezpieczenia: 500€

þ Odpowiedzialność cywilna
Suma ubezpieczenia: 100.000€

þ Assistance
– organizacja transportu
– gwarancja pokrycia kosztów leczenia
– organizacja transportu zwłok lub pogrzebu
   za granicą
– organizacja transportu i zakwaterowania
   osoby towarzyszącej lub wezwanej do
   towarzyszenia
– organizacja transportu powrotnego dzieci
– dostarczenie leków
– pomoc w przypadku kradzieży środków
   płatniczych
– zastępstwo kierowcy
– pomoc prawna
– koszty ratownictwa


