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Termin

Rodzaj 
zakwaterowania

Stopien zróznicowania

Wymiar godzin

Sporty do wyboru

Nadzór

CAPACITY

Wiek

MARBELLA MARBELLA SALAMANCA
Las Chapas Eviria

7 propozycji obozów letnich

5 do 13 lat

Akademik i zakwate-
rowanie u rodzin

60% hiszpańskich 
ucznów

20 lekcji na tydzień

220 ucznów

100%

Piłka nożna, treningi 
piłki nożnej z trenerami-
drużyny Arsenalu, tenis, 
padel, 
jazda konna, golf, 

Lipiec i sierpień

     Najlepsze obozy letnie...

13 do 17 lat

Akademik

60% hiszpańskich 
ucznów

20 lekcji na tydzień

220 ucznów

100%

Piłka nożna, treningi 
piłki nożnej z drużyną 
Arsenalu, tenis, padel, 
jazda konna, golf, pływa-
nie

Lipiec i sierpień

5 do 18 lat

Akademik i zakwate-
rowanie u rodzin

40% hiszpańskich 
ucznów

20 lekcji na tydzień

175 ucznów

100%

Tenis
Padel,
Jazda konna,
Golf

Lipiec i pierwsza połowa 
sierpnia



      w najlepszych lokalizacjach

MADRID MALAGA VALENCIABARCELONA

5 do 17 lat

Akademik i zakwate-
rowanie u rodzin

40% hiszpańskich 
ucznów

20 lekcji na tydzień

200 ucznów

100%

Piłka nożna, treningi 
piłki nożnej z trenera-
mi drużyny Arsenalu, 
tenis, padel, 
jazda konna,

Lipiec

5 do 17 lat

Akademik i zakwate-
rowanie u rodzin

30% hiszpańskich 
ucznów

20 lekcji na tydzień

170 ucznów

100%

Padel

Lipiec

5 do 18 lat

Akademik

30% hiszpańskich 
ucznów

20 lekcji na tydzień

220 ucznów

100%

Tenis

Lipiec i pierwsza 
połowa sierpnia

13 do 17 lat

Akademik i zakwate-
rowanie u rodzin

40% hiszpańskich 
ucznów

20 lekcji na tydzień

200 ucznów

100%

Żeglarstwo, 
Piłka nożna

Lipiec i pierwsza połowa 
sierpnia



Jakość i doświadczenie w nauczaniu
Zarówno zajęcia językowe jak i pozostałe aktywnoś-
ci zaplanowane na czas wolny zostały przygotowane  
przez specjalistów, którzy każdego roku dbają o dopa-
sowanie wyjazdu do oczekiwań uczniów i nauczycieli. 
Wszystkie kolonie zostały dobrane pod kątem dopa-
sowania do wieku, tworzenia interakcji z rówieśnika-
mi, ale także ze względu na doskonałą lokalizację.

Międzynarodowe środowisko
Naszą wspólnotę kolonii letnich tworzy aż 32 naro-
dowości z całego świata, dzieki czemu Twoje dziecko 
będzie miało  okazję tworzyć międzynarodowe  
przyjaźnie z uczniami m.in. z Francji, Japonii, Hiszpa-
nii, Rosji, Niemiec, Wielkiej Brytanii.

Sport i inne aktywności
Programy zostały zaplanowane w taki sposób, aby 
uczestniczący w nich uczniowie mogli wziąć udział w 
możliwie największej ilości zajęć sportowych takich 
jak m.in. padl, piłka nożna, golf, tenis, pływanie, jazda 
konna, żeglarstwo i inne.

Opieka przez 24h na dobę
Personel kolonii to wykwalifikowani eksperci, któ-
rzy nadzorują wszystkie działania ucznów przez 24  
godziny na dobę. Nasz zespół składa się z dyrekto-
rów, nauczycieli, koordynatorów, instruktorów i ani-
matorów, którzy dokładają wszelkich starań, by każdy 
pobyt na kolonii był jak najprzyjemniejszy.

Dyrektor obozu letniego pracuje zarówno z koordy-
natorami monutującymi przebieg całej kolonii, jak i w 
naszej placówce głownej, zatem jest on przygotowany 
na wszelkie sytuacje, a jego pracę cechuje niezwykła 
elastyczność.

Koordynatorzy monitujący przebieg kolonii tworząc 
poszczególne kampusy w obrębie tej samej placówki 
dzielą uczniów na trzy grupy wiekowe, dzięki czemu 
wszystkie zajęcia organizowane są w oparciu o jak 
najlepsze dopasowanie do uczniów.

Przez cały okres trwania wyjazdu do dyspozycji  
uczniów i nauczycieli bedzie mówiący w języku pol 
skim i hiszpańskim koordynator, którego zadaniem 
będzie wszelkiego rodzaju pomoc.

DENCANTO COMMUNITY ma przyjemność zaprezentować 
Państwu najlepsze propozycje kolonii i obozów letnich, 
jakie oferuje Hiszpania. W oparciu o najwyższą jakość, 
doświadczenie i profesjonalizm wybraliśmy dla Państwa 
najbardziej prestiżowe placówki.

W poszukiwaniu najwyższej jakości i doświadczenia w eduka-
cji prezentujemy najlepsze programy edukacyjne, które z roku 
na rok przyciągają coraz więcej ucznów z całego świata. Mię-
dzynarodowe środowisko umożliwia wzbogacającą wymianę 
kulturalną, a klimat letniego obozu czyni naukę przyjemną, 
łącząc przyjemne z pożytecznym. 

Kładziemy szczególny nacisk na zakwaterowanie w oferowan-
ych obiektach, lokując ucznów według zainteresowań i wieku. 
Zarówno zajęcia językowe jak i zajęcia pozalekcyjne zostały 
zaplanowane przez nauczycieli i wychowawców z uwzględ-
nieniem aktualnych trendów, wieku ucznów i łączą naukę z 
zabawą.

Zajęcia językowe przeplatają się z warsztatami, zabawami, 
konkursami, olimiadami oraz zajęciami sportowymi. Wszystko 
to pod nadzorem wychowawców 24h na dobę.

Pozwól sobie na niezapomniane doświadczenia!

Powitanie

Niezapomniane 
wakacje!



Cele kolonii i obozów Letnich A+

Warsztaty kulturalne
Warsztaty zostałe zaplanowane w taki sposób, by  
uczniowie dowiedzieli się możliwie najwięcej na temat 
hiszpańskich zwyczajów i kultury.

Wycieczki
Podczas wyjazdu organizowane są wycieczki do  
najciekawszych miejsc znajdujących się w pobliżu  
miejsca odbywania kolonii.

   Samoocena
  Natura i Sport

  Nauka
Odpowiedzialnosc

 Zabawa 

Przyjazn



Nasz flagowy rodzaj zakwaterowania, który doskonale oddaje fi-
lozofię naszych obozów: integracja z rówieśnikami połączona 
z nauką, zabawą i praktykowaniem języka w otoczeniu klimatu  
międzynarodowej wymiany kulturalnej uczniów z całego świata. 
Uczniowe wszystkich narodowości razem biorą udział w przygo-
towanych dla nich aktywnościach, dzieląc się jedynie podczas po-
rannych zajęć z języka. Współdzielenie pokoi dobranych pod kątem 
wieku i płci gwarantuje całkowite zanurzenie w nowej kulturze i daje 
możliwość tworzenia wspaniałych, wieloletnich przyjaźni.

Akademik

Twoja rodzina mieszka w Hiszpanii? Jeśli tak, to ten program bę-
dzie dla Ciebie idealny. Możesz jednocześnie brać udział w obozie 
letnim, a spać w domu Twoich rodziców oraz spędzać z nimi wee-
kendy. Uczniowie w ten sposób korzystają ze wszystkich przygo-
towaych dla nich aktywnośc kulturalnych i sportowych z wliczonymi 
w nie przekąskami i obiadami. Transport jest opcjonalny.

Półkolonie

Dostępność: dla uczestników kursu wszystkich destynacji.

Uczniowie od lat 14 mają możliwość zakwaterowania  
u hiszpańskiej rodziny. Od 9:15 do 20 uczniowie uczestniczą 
w przygotowanych dla nich zajęciach językowych, kulturalnych i 
sportowych, jednak później wracają do domu na kolację z 
przydzieloną im hiszpańską rodziną. Program nie obejmuje 
weekendów.

Zakwaterowanie u rodzin

Dostępność: wszystkie destynacje z wyjątkiem Barcelony, Ma-
drytu, Marbelli Alborán i Marbelli Aleman.

Dostępność: dla uczestników kursu wszystkich destynacji.

od 5 do 10 lat  KIDS

JUNIOR

SENIOR

od 11 do 14 lat

od 15 do 18 lat

grupy
wiekowe

RODZAJE PROGRAMÓW



     

hiszpańskiego
i angielskiego

lekcje

Nauczyciele

Poziomy

Certyfikat

A1 A2 B1 B2 C1 C2

Z troską o najwyższą jakość naucznia starannie wy-
braliśmy naszych lektorów. Wszyscy są dwujęzyczni. 
Nauczyciele języka hiszpańskiego są native speake-
rami z wykształceniem filologicznym lub przygo-
towaniem do nauczania języka hiszpańskiego jako 
obcego, a większość z nich posiada doktorat języka 
hiszpańskiego. Nauczyciele języka angielskiego są w 
90% native speakerami z kwalifikacjami pedagogicz-
nymi do nauczania języka angielskiego jako drugie-
go języka. Wszyscy nasi nauczyciele posiadają duże 
doświadczenie w nauczaniu dzieci i młodzieży oraz 
uczą w sposób bezstresowy dopasowany do klimatu 
wakacyjnej kolonii.

Materiały dydaktyczne
Materiały dydaktyczne zostały dopasowane do ucz-
niów z każdej grupy wiekowej i poziomu zaawan-
sowania nauki języka. Są one dostarczane uczniom 
w pierwszym dniu nauki i zawierają w sobie lekcje 
multimedialne, dzięki którym nauka jest skuteczna 
i przyjemna.

Metody nauczania
Skupiając uwagę na zajęciach z języka, nie możemy 
zapominać, że jest to także program wakacyjny. Z 
tego powodu, zajęcia zostały skonstruowane w ten 
sposób, by w jak największym stopniu zmowytować 
ucznów do nauki i uczynić pobyt jak najprzyjemnie-
jszym. Sposób nauczania łączy w sobie różne me-
tody dydaktyczne i kładzie nacisk na wszystkie aspe-
kty nauki języka: gramatykę, słownictwo, wymowę, 
rozumienie ze słuchu i czytanie, a także użycie 
języka w praktyce. Naszym celem jest, by uczniowe  
podczas trwania obozu letniego, poprzez zabawę 
nauczyli się jak najwięcej.

Piozom zaawansowania nauki języka, na którym jest 
uczeń ustalany jest podczas pierwszego dnia zajęć 
i określany jest na podstawie testu językowego. Po-
dział na grupy opiera się na skali europejskiej, która 
determinowana jest w następujący sposób:

Po zakończeniu kursu uczniowe otrzymują doku-
ment potwierdzający zakończenie kursu, zawierają-
cy informacje dotyczące zagadnień zrealizowanych 
podczas zajęć.

Zajęcia od poniedziałku do piątku

20-25 lekcji tygodniowo
4 lub 5 lekcje dziennie
Maks. 14 osób w grupie



Program zaprojektowany jest w taki sposób, by 
uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w jak  
największej ilości zajęć i warsztatów sportowych 
odpowiednich do ich wieku i zainteresowań.

Zajęcia sportowe
Lato jest najlepszym czasem, by rozpocząć swoją przygodę ze sportem. Warto jednak pamiętać że:

 nie wszystkie oferowane sporty dostępne są w ofercie z każdym kursem, ponieważ zadarza się, że zajęcia   
odbywają się w tym samym czasie. Nie można mieć wszystkiego, ale dokładamy wszelkich starań, by kazdy 
uczestnik kursu był zadowolony,
 jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w określonych zajęciach sportowych, to radzimy możliwie  
najszybszą na nie rejestrację, ponieważ liczba miejsc w grupach sportowych jest ograniczona,
 wybór sportów powinen być potwierdzony na piśmie i opłacony nie później, niż na 2 tygodnie przed 
rozpoczęciem obozu letniego,
 po rozpoczęciu obozu letniego nie jest możliwa zmiana ani anulowanie uczestnictwa w wybranych wcześniej 
zajęciach sportowych.

Koszykówka
Siatkówka
Piłka nożna

Piłka ręczna
Bejsbol
Piłka wodna

Aerobik
Olipmiada
Kapuejra

Łucznictwo
Badminton
Kręgle

Lotki
Hokej
Frisbee

Podchody
Wspinaczka
Futbol 

SPORT I INNE AKTYWNOŚCI



PIŁKA NOŻNA
Madryt i Marbella
12 godzin na 2 tygodnie kursu

PIŁKA NOŻNA W KLUBIE  
ARSELANU 
Madrid i Marbella
30 godzin na 2 tygodnie kursu

Uczestniczący w tym programie uczniowe 
są szkoleni przez trenerów klubu Arsenal, 
gdzie skupiają się zarówno na doskonaleniu 
indywidualnych umiejętności sportowych, 
jak i na opracowywaniu strategii zespołowej 
podczas zajęć prowadzonych w małych gru-
pach 3 na 3. 

PŁYWANIE
Marbella
8 godzin na 2 tygodnie kursu

Dla uczniów, który chcą nauczyć się pływa-
nia lub doskonalić posiadane już umiejęt-
ności podczas obozu organizowane są za-
jęcia pływania.

ŻEGLARSTWO
Walencja
16 godzin na 2 tygodnie kursu

Zajęcia prowadzone sa przez profesjonal 
nych instruktorów żeglarstwa.

GOLF
Marbella i Salamanka
10 godzin na 2 tygodnie kursu

Każdy, kto chce spróbować swoich sił w grze 
w golfa, będzie miał okazję skorzystać z za-
jęć odbywających się niedaleko szkolnego 
kampusu.

PADEL
Madryt, Malaga, Marbella i Sala-
manka.
10 godzin na 2 tygodnie kursu

Lekcje padla prowadzone są z zaprzyjaź-
nioną szkołą El Casco, bądź na terytorium 
obozu w godzinach wieczornych, w maksy-
malnie  4-o osobowych grupach.

PŁYWANIE
Madrid, Marbella i Salamanca
9 godzin na 2 tygodnie kursu

Lekcje pływania prowadzone są na wszyst-
kich poziomach zaawansowania, od począ-
tkujących do zaawansowanych pływaków w 
każdej grupie wiekowej.

TENIS
Barcelona, Madryt, Marbella i
Salamanka
10 godzin na 2 tygodnie

Zajęcia dopasowane są do  stopia zaawan-
sowania ucznów od początkujących do 
zaawansowanych. Prowadzone są w zaprzy-
jaźnionej szkole sportowej El Casco, bądź na 
terenie obozu.

Aktywności

Gry zespołowe

Wieczorne spotkania: muzyczne, 
teatralne, bale przebierańców

Dni tematyczne na styl kowbojski, 
indiański etc.

Tradycyjne gry obozowe

Dyskoteki 

Noce grozy

Konkursy



Podczas warsztatów uczniowie dzięki nauce wiązania 
węzłów czy uczestnictwa w wycieczkach po ścieżkach 
edukacyjnych mają okazję poznać różne aspekty śro-
dowiska naturalnego jednocześnie ucząc się poszanowa-
nia dla przyrody, która nas otacza.

Podczas warsztatów z dziennikarstwa uczniowie uczą się 
w przystępny sposób w jaki sposób stworzyć gazetę, która 
zawiera informacje z kolonii, opinie uczniów etc. Uczniowe 
dzięki uczestnictwu w warsztatach wnoszą swój wkład w 
rozwój obozowego dziennika.

Podczas tych warsztatów uczniowie uczą się grać na 
bongosach, gitarze, gitarze flamenco, grzechotkach  
i hiszpańskich kastanietach oraz innych instrumentach 
wykorzystywanych do tworznia muzyki flamenco.

Podczas tych warsztatów uczniowe nauczą się pods-
tawowych technik pierwszej pomocy.

Nasi uczniowie mają możliwość swobodnie zinterpre-
tować i odegrać wymyślone przez nich, bądź już znane 
dzieła teatralne. Uczestnicy kursu uczestniczyć będą w wy-
borze tematu, makijażu, kostiumów i scenografii.

Podczas tych warsztatów uczniowe będą mogli poznać 
inne kultury za pośrednictwem kuchni z różnych regionów  
świata. Uczestniczący w kursie młodzi kucharze poczynią 
także swoje pierwsze kroki w przygotowaniu tradycyjnej 
hiszpańskiej tortilli de patatas!

Podczas tego kursu uczniowe będą mogli rozwinąć swo-
je poczucie rytmu oraz koordynację ruchów. Uczestnicy 
warsztatów będą mieli okazję nauczyć się tańczyć między 
innymi salsy, twista czy tanga.

Kurs stworzony z myślą o tych, którzy pragną poczynić 
swoje pierwsze kroki z nauce flamenco.

NA WOLNYM POWIETRZU

DZIENNIKARSTWO

MUZYKA FLAMENCO I PERKUSJA

GOTOWANIE

TANIEC

FLAMENCO
PIERWSZA POMOC

TEATR

Poniżej przedstawiamy przykładowe zajęcia, 
które organizujemy podczas obozów letnich. 
Należy pamiętać, że nie wszystkie z nich są 
dostępne w każdej ofercie, a ich dostępność 
uzależniona jest od zainteresowania 
uczniów.  

WARSZTATY I WYCIECZKI 



Wycieczki całodniowe: Sevilla (visita de la Giralda, Torre del 
Oro, Katedra, Parque de María Luisa, Plaza de España, Alcá-
zar); Granada (wizyta w Alhambrze, Generalife, znana z her-
baciarni dzielnica rzydowska); Tarifa (dzień na plaży,  gdzie 
młodsi moga puszczać latawce, a starsi spróbowac swoich 
sił w surfingu); y Ronda (murale i islamskie wrota, Pałac Mar-
qués de Salvatierra, arabskie łaźnie).

Wycieczki na część dnia: Puerto Banús (zakupy i spacer 
po porcie); wizyta w Mijas (z możliwością przejażdżki na 
osiołku); Sierra de las Nieves; wycieczka po Marbelli (dziel-
nica Milla de Oro)

Wycieczki całodniowe: wycieczka po mieście (pasaż Gracia, 
Rambla, Plac Cataluña), park rozrywki Tibidabo; miasto Fi-
gueres i muzeum Salvadora Dali; Gerona (wizyta w starym 
centrum i obiad w dzielnicy Roses); Park Montserrat, mias-
teczko Sitges.
Wycieczki na część dnia: stadion olimpijski, fontanny Mont-
juic, park Güell, park wodny Illa Fantasía, plaża Nova Icaria, 
Sagrada Familia, arena byków, park la Ciutadella i inne mie-
jsca według zainteresowań.

Wycieczki całodniowe: Toledo, Avila, Segovia lub Salamanca.
Wycieczki na część dnia: rezydencja królewska El Escorial, 
aqua park, historyczne centrum Madrytu, muzeum Reina 
sofía, muzeum del Prado, miasto Alcalá de Henares, miasto 
Aranjuez, wycieczka po Madrycie.

Wycieczki całodniowe: Ávila “miasto trzech kultur” (murale, 
Święta Teresa z Avili, Katedra Fortaleza i dzielnica Románi-
cos); Segovia (wycieczka po akwedukcie, dzielnica żydowska, 
rynek główny, Alcázar...); Portugalia (dzień na plaży Aveiro); 
Miasto Rodrigo i malownicze wioski La Alberca oraz Alba de 
Tormes.
Wycieczki na część dnia: wycieczki po mieście z nastawie-
niem na zwiedzanie atrakcji historycznych i kulturowych, ta-
kie jak dwie katedry w Salamance, pałac y la pałac Casa de 
las Conchas...

Malaga to miato położone w środkowej części wybrzeża 
Morza Śródziemnego. Stąd z łatwością można udać się w 
inne ciekawe zakątki Andalizji, takie jak Granada, Marbella, 
Cordoba i Sevilla.
Wycieczki całodniowe: Cordoba, Sevilla, Granada, Tarifa yi-
Ronda.
Wycieczki na część dnia: Puerto Banús, Mijas, Sierra Neva-
da, wycieczka po Marbelli.

Wycieczki całodniowe: Alicante (zwiedzanie miasta, spacer 
po historcznej części miasta, Zamek Santa Barbara skąd 
można zobaczyć wyspę Tabarca), Sagunto - przejście śred-
niowieczną trasą: plac Mayoe, Ermita de la Sang, dzielnica 
żydowska, plac Peixsteria, wieża Defensa, kościół Santa Ma-
ría, ruiny; wycieczka “teatr i miasto”: zwiedzenie wszystkich 
placów zamkowych, teatr romański i świątynia Diany, szlak 
Sagunto: rynek główny, kościół Santa María, dzielnica ży-
dowska, teatr i 2 place zamkowe.
Wycieczki na część dnia: zwiedzanie Walencji, Miasta Szktuki 
i Nauki. 

Aby nasi uczniowe jak najpełniej wykorzysta-
li czas obozu letniego i mogli dowiedzieć się 
jak najwięcej na  temat  nowej kultury, podczas 
dwutygodniowych kolonii letnich organizujemy  

przynajmniej jedną wycieczkę całodniową i dwie 
wycieczki po pół dnia każda, dzięki którym 
nasi podopieczni korzystają z przygotowanych dla 
nich kulturalnych i historycznych atrakcji.

MARBELLA

BARCELONA

MADRYT

WALENCJA

MALAGA

SALAMANKA



Transport
SAMOLOT

Jeśli Twoje dziecko podróżuje samolotem do Barcelony (Barcelona), Madrytu (Madryt lub Salamanca), Malagi (Mar-
bella) lub Walencji będziemy wdzięczni, jeśli co najmniej na 7 dni wcześniej poinformują nas Państwo o jego nu-
merze lotu, nazwie linii lotniczych oraz czasu przylotu i odlotu. Na lotniskach w Barcelonie, Madrycie, Maladzie i 
Walencji, na uczniów czekał będzie specjalnie przygotowany dla uczniów transport z logotypem “Campamento 
Enfocamp”. Zapytania o transport w ostatniej chwili nie będą rozpartywane. Jeśli lot będzie opóźniony należy poin-
formować o tym fakcie dzwoniąc pod numer alarmowy: 0048 509 612 793 lub 0034 633 497 139.

Autobus jest do Państwa dyspozycji na wszystkich trasach organizowanych przez 
nas obozów letnich w Marbelli, Salamance i Walencji w dniach rozpoczęcia i zakońc-
zenia obozu. Odjazdy z Madrytu odbywają się spod stadionu Santiago Barnabéu 
położonego na Paseo de la Castellana. Uprasza się o przybycie na miejsce 20 minut 
wcześniej, zarówno podczas przyjazdów jak i odjazdów autobusu.

Madryt Marbella    Madryt
Miejce odjazdu i przyjazdu autokarów: stadion Santiago Bernabéu, numer  
stanowiska “o”.
Godzina wyjazdu z Marbelli do Madrytu: 10:00 rano. Przyjazd przewiduje się na 
godzinę 18:00.

Osoby, które planują przybyć do Madrytu drogą powietrzną uprasza się o przybycie 
na miejsce pół godziny przed odjazdem autobusu.

Madryt Salamanka        Madryt

Miejce odjazdu i przyjazdu autokarów: stadion Santiago Bernabéu, numer  
stanowiska “o”.
Godzina odjazdu do Salamanki z Madrytu: 11:00 rano. Przyjazd planowany jest na 
godzinę 13:30.
Przy planowanym przyjeździe do Madrytu z Salamanki: 13:00 h.

Madryt Walencja    Madryt
Miejce odjazdu i przyjazdu autokarów: stadion Santiago Bernabéu, numer  
stanowiska “o”.
Godizna odjazdu do Walencji z Madrytu: 10:30 rano. Przewidywana godzina przy-
jazdu 15:30 h.
Przy planowanym przyjeździe do Madrytu z Walencji: 13:30 h.

Rodzice mogą samodzielnie zawieźć swoje dzieci na miejsce obozu letniego, a po jego zakończeniu odebrać je 
między godziną 10 rano a 14 po południu. Przypominamy o tym, aby poinformować dzieci o godzinie ich odebrania 
z kolonii.

AUTOBUS Z MADRYTU

PODRÓŻ AUTEM

PRZYGOTOWANIA



Posiadamy mundurki (opcjonalne), aby uniknąć zmartwień 
dotyczących ubrań i mozliwości ich utraty lub pozostawienia 
na terenie obozu. Mundurek CEI składa się z 5 koszulek, 1 
bluzy, 2 par krótkich spodni oraz 1 czapki. Należy zakupić go 
10 dni wcześniej i zostanie on wręczony uczniowi w przecią-
gu pierwszych dni obozu. 

Na naszych obozach oferujemy także pranie ubrań co 15 
dni. Aby ułatwić to zadanie uczniowie powinni przywieźć ze 
sobą specjalną, materiałową siatkę, a także oznaczyć każde 
z ubrań imieniem ucznia.

Po przyjeździe każdy z uczniów ma mozliwość wpłacenia 
pieniędzy do szkolnego banku, wypłacając z niego pienią-
dze według potrzeb. Opiekun odpowiedzialny za ucznia 
będzie również odpowiedzialny za administrację pieniędzy 
ucznia.  W przypadku jeśli uczeń będzie potrzebował do-
datkowych pieniędzy rodzic powinien przesłać je na własny 
koszt w sposób bezpośredni do ucznia, zważywszy na fakt 
iż Enfocamp nie bierze odpowiedzialności za dostareczenie 
pieniędzy obcych uczniom obozu. 

W przypadku obozów Enfocamp oferujemy całkowicie za 
darmo kartę telefoniczną, aby ułatwić wykonywanie połą-
czeń zagranicznych i wewnątrz Hiszpanii. Zainteresowani 
uczniowie mogą aktywować kartę w recepecji obozu za jed-
yne 5€. Na terenie naszego obozu znajdują się kabiny tele-
foniczne, z których uczniowie moga dzownić do rodziców za 
pomocą karty. Z drugiej strony, jeśli dzieci są przywyczajone 
do używania telefonów komórkowych ich użytkowanie jest 
dozwolone w czasie wolnym. Ponadto na terenie obozu zna-
jduje się telefon awaryjny, na który można dzownić w razie 
nagłych przypadków i poprzez który można skontaktować 
się z opiekunami. Każdy kampus obozowy posiada kompu-
tery z dostępem do maila i internetu.

Dencanto Community zdaje sobie sprawę z tego iż wielu 
uczniów, którzy przyjeżdżaja na obozy mają nadzieję na 
pewną swobodę w popołudniowych wyjściach ze znajomy-
mi. Przez to też dyrekcja wyraża zgodę na pewną liczbę wy-
jść poza teren obozu, bez opiekuna. Dni wyjść oraz godziny 
zostaną wyznaczone przez dyrekcję obozu. 
Jedynie uczniowie:

-Których rok urodzenia to minimum 1999.
-Których rodzice wysłali “pozowolenie na wyjścia ze 
szkoły” podpisane przed rozpoczęciem obozu.

* Nie dostępne w Marbella Niemiecki
  

Na terenie obozu dostępna jest pielęgniarka, która dba o 
zdrowie i dobre sampoczucie uczniów. W przypadku jeśli 
uczeń posiada jakiekolwiek problemy alergiczne lub 
medyczne, a także specjalne diety lub jest w trakcie leczenia 
prosimy o zgłoszenie tego na piśmie w momencie zapisu 
ucznia na obóz. Jest to niezwykle ważna informacja, zdrowie 
Państwa dziecka jest w naszych rękach! (w cenie progra-
mu nie jest przewidziany koszt dodatkowych, specyficznych 
leków - na receptę). Jest bardzo ważne przywiezienie KO-
PII KARTY UBEZPIECZENIOWEJ LUB POTWIERDZENIA 
JAKIEGOKOLWIEK UBEZPIECZENIA PRYWATNEGO, 
który to dokument powinien zostać wręczony opiekunowi 
pierwszego dnia trwania obozu.  

Mundurek

Pralnia

Kieszonkowe

Telefon i E-mail

Pomoc medyczna 
i ubezpieczenie

Pozwolenie na wyjście 
poza teren obozu



08:15 - 08:30 14:00 - 15:15

08:30 - 09:15 15:15 - 16:00

09:15 - 09:30 16:00 - 18:00

09:30 - 10:15 18:00 - 20:00

10:15 - 11:00 20:00 - 21:00

11:00 - 11:30 21:00 - 21:45

11:30- 12:15 21:45 - 23:00

12:15 - 13:00 22:30 

13:00 - 14:00 23:30

Pobudka i toaleta

Śniadanie Odpoczynek i zabawa

Spotkanie w klasach z opiekunem Warszaty albo plaża/basen

1 zajęcia z angielskiego lub hiszpańskiego Czas na sport

2 zajęcia z angielskiego lub hiszpańskiego Prysznic i toaleta

Przerwa Kolacja

3 zajęcia z angielskiego lub hiszpańskiego Zabawy integracyjne

4 zajęcia z angielskiego lub hiszpańskiego Godzina do łóżka dla mniejszych

Basen lub plaża ablo inne zajęcia alternatywne Godzina do łóżka dla starszych

Orientacyjne menu
PONIEDZIAŁEK WTOREK  ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA

Płatki,
kakao, sok,
pieczywo, 
wędliny

Płatki,
kakao, sok,
chleb i 
jajecznica z 
bekonem

Płatki,
kakao, sok,
ciastka, chleb 
z masłem i 
dżemem

Płatki,
kakao, sok,
pieczywo, 
wędliny

Płatki,
kakao, sok,
chleb i 
jajecznica z 
bekonem

Płatki,
kakao, sok,
ciastka, chleb 
z masłem i 
dżemem

Płatki,
kakao, sok,
ciastka, chleb,
churros,
pieczywo i 
wędliny

Bufet sała-
tkowy,
spaghetti
(bolognese i
carbonara),
polędwiczki 
wieprzowe z 
ziemniakami, 
flan i owoce.

Bufet sała-
tkowy, gazpa-
cho, pieczony 
kurczak z 
frytkami, lody.

Bufet sała-
tkowy,
mięsna paella, 
smażone 
kalmary,
owoce.

Bufet sała-
tkowy,
gazpacho,
gulasz wołowy 
z ziemniakami 
i groszkiem,
krem natillas.

Bufet sała-
tkowy,
makaron  
z sosem pomi-
dorowym,
filet  
z morszczuka,
owoce i ciasto.

Menu pikni-
kowe: kana-
pka z szynką, 
pasztetem, 
serem,
deser czekola-
dowy, owoce.

Bufet sała-
tkowy,
gazpacho,
ryż po kubańs-
ku z pomido-
rami,
deser flan i 
ananasy w 
syropie

Bufet sała-
tkowy,
hiszpańska 
tortilla z
wędliną,
owoce.

Zupa z 
mięsem,
krokiety i 
pierogi,
owoce.

Bufet sała-
tkowy, burger 
z frytkami, 
sałatka owo-
cowa.

Bufet sała-
tkowy, pizza,
jogurt i owoce.

Bufet sała-
tkowy, kiełbas-
ki z ziemniaka-
mi, lody

Buet sała-
tkowy,
krem z warzyw 
i kotlety z szy-
nki, owoce.

Bufet sała-
tkowy, filet z 
kurczaka z 
ziemniakami,
owoce.

 ŚNIADANIE

OBIAD

KOLACJA

DIETY SPECJALNE*
Jeżeli uczeń posiada specjalne wymagania żywieniowe (dieta we-
getariańska, bezglutenowa, etc.), nie jest to dla nas problemem. 
Wystarczy poinformować o tym fakcie w momencie wpisu na kurs.

JEDEN DZIEŃ NA OBOZIE
Obiad



Czas na sport

Zabawy integracyjne

Godzina do łóżka dla mniejszych

Godzina do łóżka dla starszych

Obiad

     

KIERUNKI

BARCELONA

KADYKS

MALAGA WALENCJA

SALAMANKA

MADRYT



Obiekt

Maksymalna liczba uczniów

Budynek główny do użytku  
uczniów  oferuje jadalnię, ku-  
chnię, pralnię, gabinet pielęgniarki   
oraz pomieszczenia wszelkiego typu.   
Na kampus składają się dwie rezydencje  
mieszkalne “Blue House” i “Red House”. W kom-
pleksie znajdują się także wszelkie rodzaje sal, w 
których uczniowe mogą uprawiać sporty i inne ak-
tywności.

TAMARIT 
OD 7 DO 14 LAT 

Sporty opcjonalne

Kampus składa się z trzech budynków, w których znajduje 
się 16 drewnianych domków z klimatyzacją, z przygotowan-
ymi 86-a miejscami sypialnymi wraz z łazienkami.

Pływanie / badminton / koszykówka / piłka nożna / kajaki / 
żeglarstwo.

200 uczniów.

Tamarit jest nadmorskim miejscem obozowym położonym 
niedaleko Taragony, które oferuje szeroką różnorodność 
atrakcji znajdujących się w jego pobliżu. Jest to idealne mie-
jsce dla tych, którzy chcą cieszyć się urokami obozu letniego 
położonego niedaleko plaży i zabytkowego miasta. 

Lokalizacja

Zakwaterowanie

              NADZÓR
                    100%

Lipiec

KIDS

JUNIOR

SENIOR

GRUPY



Obóz znajduje się na terenie 
wspaniałego Uniwersytetu w Barcelo-
nie, w otoczeniu gór i parku naturalnego. 
Uczniowe zakwaterowywani są do nowoczesnej 
rezydencji, gdzie także odbywają się zajęcia. Poko-
je i sale są duże, przestronne i jasne, wyposażone 
są w sale telewizyjne, sale sportowe, pracownie 
komputerowe, sale przeznaczone do zabawy, jak 
również w jadalnię i taras z dostępem do ogrodu. 
To wszystko do dyspozycji uczniów.

Lokalizacja

Zakwaterowanie

BARCELONA
Od 5 do 17 lat 

Obiekt

Sporty opcjonalne

Maksymalna liczba uczniów

Uczniowie kwaterowani są w bardzo wygodnych pokojach 
trzy i cztero osobowych z autonomiczną łazienką.

Tenis.

220 uczniów.

Barcelona ma wszystko: śródziemnomorskie plaże, muzea, 
parki, atrakcje kulturalne i to wszystko w jednym 
z najpiękniejszych europejskich miast! Barcelona to także 
główny ośrodek mody, muzyki, doskonałej kuchni i sztuki, w 
którym nasi uczniowe mogą spędzić niezapomniany czas i 
cieszyć się niesamowitą atmosferą morskiego miasta. Nasz 
ośrodek jest położony w dzielnicy mieszkalnej pełnej terenów 
zielonych, która znajduje się na obrzeżach Barcelony, ale posiada 
doskonałe połączenie z centrum miasta, a to za sprawą bliskości sąsia-
dującej stacji metra.

NADZÓR  
100%

Lipiec i pierwsza 
połowa sierpnia

KIDS

JUNIOR

SENIOR

GRUPY

Obiekt



Obiekt, na terenie którego odbywa 
się obóz oferuje uczestnikom liczne 
udogodnienia takie jak: sale do zabawy, sale 
telewizyjne, pokoje do nauki, sale sportowe, 
oraz sale komputerowe.

Uczniowe mają także do dyspozycji duży basen 
oraz doskonałe zaplecze sportowe, dzięki któ-
remu mogą uprawiać sporty: tenis, padel, piłkę 
nożną, koszykówkę. 

Zajęcia lekcyjne odbywają się na terenie kampusu 
uniwersyteckiego.

MADRYT 
OD 5 DO 17 LAT 

Obiekt

Sporty opcjonalne

Maksymalna liczba uczniów

Uczniowie kwaterowani są w bardzo wygodnych pokojach 
jedno lub dwuosobowych z autonomiczną łazienką.

Tenis / jazda konna / pływanie.

200 uczniów.

Obóz położony jest na terenie głównego wydziału Uniwer-
sytetu Francisco de Vitoria, jednej z najbardziej prestiżowych 
uczelni w Hiszpanii. Przestronny kampus otoczony jest zie-
lenią i znajduje się na obrzeżach Madrytu przy ulicy Pozuelo 
- Majadahonda.

Lokalizacja

Zakwaterowanie

              NADZÓR
                    100%

Lipiec

KIDS

JUNIOR

SENIOR

GRUPY



Obiekt Obiekt, w którym kwaterowani 
są uczniowe położony jest nedaleko 
plaży, w otoczeniu wielu terenów zielon-
ych. Nowoczesny budynek wyposażony jest 
we wszelkie potrzebne udogodnienia takie 
jak: sale do nauki, sale sportowe, sale telewi-
zyjne, salę konferencyjną, boisko do padla, 
tenisa, piłki nożnej oraz basen.

200 uczniów

Padl, tenis, jazda konna, piłka nożna, golf

Lokalizacja

MARBELLA
od 15 do 17 lat

Obiekt

Sporty opcjonalne

Zakwaterowanie

Maksymalna liczba uczniów

Uczniowe kwaterowani są w dwu- trzy- bądź czteroosobowych 
pokojach z prywatną łazienką. Cały kampus posiada dostęp 
do internetu oraz WiFi. W ramach tego obozu, dostępne są 
także trzy rodzaje zakwaterowania: akademik, półkolonia oraz 
kwaterunek u hiszpańskich rodzin.

Obóz odbywa się w doskonałej lokalizacji 5 minut piechotą od 
starego miasta, oraz 20 minut od plazy, która umożliwia eks-
plorowanie miasta oraz łatwy dostęp do plaży. Dedykowany 
do starszych nastolatków w wieku 16-17 lat, którzy cenią so-
bie większą niezależność w poznawaniu nowych miejsc. 

Lipiec

NADZÓR
100%

Centro

KIDS

JUNIOR

SENIOR

GRUPY



Główny budynek szkoły Alborán 
składa się z jadalni, sypialni oraz poko-
jów dla opiekunów. Zaplecze sportowe obe-
jmuje duży basen, prysznice, toalety, boisko do 
uprawiania sportów, boisko do padla, dwa boiska 
do piłki nożnej, boisko do koszykówki, halówki i 
piłki ręcznej a także ściankę wspinaczkową. Na te-
renie obozu znajduje się także mały sklepik oraz 
plac zabaw.

Tenis / padl / jazda konna / golf / pływanie.

Lokalizacja

MARBELLA
Las Chapas

OD 13 DO 17 LAT

Obiekt

Sporty opcjonalne

Zakwaterowanie Maksymalna liczba uczniów
Wygodne sypialnie, przestronne sale i doskonale pokoje 
wyposażone w duże szafy oraz piętrowe łóżka są w stanie po-
mieścić od 8 do 12 uczniów z podziałem na wiek i płeć. Każdy 
pokoju wraz z uczniami śpi także opiekun, aby zagwarantować 
100% opieki. Prysznice nie znajdują się w budynku głównym.

220 uczniów.

Obóz znajduje się na terenie pięknej wiejskiej posiadłości, o 
wymiarach 38.000 m2. Teren obozu otoczony jest sosnowym 
lasem, który nie tylko daje cień, ale również stanowi dosko-
nałe miejsce, w którym uczniowie mogą się zrelaksować po 
długim dniu nauki. Posiadłość znajduje się 13 km od Marabe-
lli, między hotelem Don Carlos i szpitalem głównym w Marbelli 
w niewielkiej odległości od plaży.

NADZÓR
100%

Lipiec i sierpień

JUNIOR

SENIOR

GRUPY



Obiekt

220 uczniów.

W głównym budynku szkoły znaj-
dują się: jadalnia, sypialnie i pokoje dla 
opiekunów. Zaplecze sportowe obejmuje 
duży basen, prysznice, toalety, kryte boisko do 
uprawiania sportów, boisko do padla, dwa boiska 
do piłki nożnej, boisko do koszykówki i piłki ha-
lowej, a także boisko do piłki ręcznej i ściankę 
wspinaczkową. W obiekcie znajduje się również 
mały sklepik oraz plac zabaw.

Tenis / padl / jazda konna / golf / pływanie.

Lokalizacja

MARBELLA
Elviria

od 5 do 13 lat

Obiekt

Sporty opcjonalne

Zakwaterowanie Maksymalna liczba uczniów
Zarówno sypialnie, jaki i przestronne aule są doskonale wypo-
sażone i przygotowane na sezon letni oraz są w stanie po-
mieścić od 8 do 12 uczniów z podziałem na wiek i płeć. W 
kazdym pokoju, wraz z uczniami zakwaterowany jest jeden 
opiekun, w celu 100% opieki nad podopiecznymi. Prysznice 
mieszczą się poza pomieszczeniem głównym.

220 uczniów.

Szkoła Alemán w Marbelli jest uważana za jeden z najlepszych 
ośrodków edykacyjnych w okolicy. Usytuowana jest na 
szczycie jednego ze wzgórz otaczających Marbellę, co czyni 
go jednym z najbardziej atrakcyjnych punktów widokowych w 
okolicy, począwszy od Giblartaru przez Malagę, 
na pięknym widoku Morza Śródziemnego kończąc. Obie-
kt położony jest w niezwykle ekslkuzywnej dzielnicy miasta i 
obejmuje powierzchnię 30.000 m2. Oddalony jest 19 km od 
centrum Marbelli i 15 minut od plaży.

NADZÓR
100%

Lipiec, sierpień

KIDS

JUNIOR

GRUPY



Budynek skonstruowany 
jest na kształt litery “U”, we 
wnętrzu którego znajdują się sale 
lekcyjne, audytorium, sala video, sala 
multimedialna, część mieszkalna, jadalnia, 
opieka medyczna etc. Obiekt zbudowany jest 
w pobliżu pięknego krużganku, który można po-
dziwiać z dowolnej galerii poprzez jej ogromne 
okna. Wewnątrz dziedzińca można oglądać XVI-o 
wieczny kościół Las Bernardas, uważany za je-
den z najpiękniejszych przykładów architektury  
wczesnego renesansu i dostępny jedynie dla 
zakwaterowanych w obiekcie. Za kościołem, na te-
renie kampusu, znajduje się kompleks sportowy, 
który obejmuje boiska do piłki nożnej, koszyków-
ki, badmintona, siatkówki, piłki ręcznej, frontona i 
hokeja oraz basen.

Tennis / padl / jazda konna / golf / pływanie. 175 uczniów.

Lokalizacja

SALAMANKA
od 5 do 18 lat

Obiekt

Sporty opcjonalne

Zakwaterowanie

Maksymalna liczba uczniów

Zarówno sypialnie, jaki i przestronne aule są doskonale wypo-
sażone i przygotowane na sezon letni oraz są w stanie po-
mieścić od 8 do 12 uczniów z podziałem na wiek i płeć. W 
kazdym pokoju, wraz z uczniami zakwaterowany jest jeden 
opiekun, w celu 100% opieki nad podopiecznymi. Prysznice 
mieszczą się poza pomieszczeniem głównym.

Salamanka, która w 2002 roku została wybrana na europejs-
ką stolicą kultury, a także wpisana na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO, to jedno z miast najchętniej wybieran-
ych przez obcokrajowców do nauki języka hiszpańskiego. Sa-
lamanka to także miastro młodych, którzy cenią je także ze 
względu na renomowany uniwersytet (drugi najstarszy na świe-
cie).

NADZÓR
100%

Lipiec i pierwsza 
połowa sierpnia

KIDS

JUNIOR

SENIOR

GRUPY



Obiekt

Obiekt, w którym kwaterowani 
są uczniowe oferuje jeden z najpięk-
niejszych widoków na Malagę i jej wy-
brzeże. Są one doskonałym dopełnieniem 
świetnej szkoły oraz udogodnień przez nią 
oferowanych, takich jak: akademik, jadalnia i 
sale do nauki, sale sportowe, boisko do pad-
la i koszykówki oraz siłownię.

170 uczniów

Padl

Lokalizacja

MALAGA
od 11 do 17 lat

Obiekt

Sporty opcjonalne

Zakwaterowanie

Maksymalna liczba uczniów

Uczniowe mogą uczestniczyć w programie Home Stay (półko-
lonia) bądź korzystać z zakwaterowania w dwu- bądź trzyoso-
bowych z prywatną łazienką i klimatyzacją. Cały kampus posia-
da dostęp do internetu oraz WiFi.

Kampus szkoły Unamuno znajduje się w jednej z najbardziej 
ekskluzywnych dzielnic Malagi, zaledwie kilka kroków od plaży. 
Jego lokalizacja ułatwia wycieczki zarówno po Maladzie, jak i 
po innych miejscach znajdujących się w jej pobliżu.

Lipiec

NADZÓR
100%

Unamuno

KIDS

JUNIOR

SENIOR

GRUPY



Obóz położony jest w dzielni-
cy uniwersyteckiej, kilka minut od 
plaży oraz posiada dobre połączenie 
z historycznym centrum miasta. Wypo-
sażony jest także w pralnię, sale z dostępem 
do internetu, sale muzyczne, telewizyjne, salę 
konferencyjną a także pomieszczenie przeznac-
zone do zabawy. Zajęcia odbywają się w położon-
ym nieopodal budynku.

200 uczniów

Lokalizacja

WALENCJA
OD 11 DO 17 LAT

Obiekt

Sporty opcjonalne

Uprawnienia do opuszczenia obozu

Zakwaterowanie

Capaciad

Trzyosobowe pokoje z prywatną łazienką i dostępem do inter-
netu oraz klimatyzacją.

Żeglarstwo

Możliwe zgodnie z warunkami umowy

Położona na wybrzeżu Morza Śródziemnego Walencja po-
siada wiele kilometrów pięknych plaż i morskich promenad, 
a także oferuje łagodny klimat i słoneczną pogodę. Walencja 
stanowi doskonałe miejsce na obóz letni, ponieważ umożli-
wia uczniom kilkukrotne korzystanie z uroków plaż 
i wakacyjnej atmosfery.

NADZÓR
100%

Lipiec i pierwsza 
połowa sierpnia

JUNIOR

SENIOR

GRUPY



Szkoła jest mała, ale w pełni wypo-
sażona w nowoczesne sale. Nauczycie-
le  są zawsze w pobliżu i starają się pomóc 
w każdej sprawie. Wszystkie zajęcia kulturalne 
są doskonale zorganizowane i zaprogramowane 
tak, by były dopasowanie do odpowiedniej grupy 
wiekowej i zainteresowań uczniów.

Lokalizacja

Zakwaterowanie

KADYKS
Od 13 do 17 lat 

Obiekt

Sporty opcjonalne

Maksymalna liczba uczniów

Uczniowie kwaterowani są w akademiku bądź 
z hiszpańską rodziną i mają dostęp do wszystkiego, cze-
go potrzebują podczas pobytu na obozie letnim. Pokoje 
są jedno- lub dwuosobowe z prywatną łazienką i posiadają 
dostęp do internetu.

Surfing, żeglarstwo.

220 uczniów

Kadyks to małe miasto położone między Oceanem Atlantyc-
kim i Morzem Śródziemnym, co daje możliwość korzystania z 
uroków plaż i uprawiania sportów wodnych. Szkoła położona 
jest w historycznym centrum miasta obok najbardziej 
znanych zabytków, a dzięki przybywającej do niej młodzieży z 
całego świata, pełna jest młodzieńczej energii.

NADZÓR  
100%

Lipiec i pierwsza 
połowa sierpnia

KIDS

JUNIOR

SENIOR

GRUPY

220 uczniów.



Szkoła Maravillas położona 
jest w spokojnej i bezpiecznej 
dzielnicy miasta, zaledwie 10 mi-
nut spacerem od plaży. Znajduje się w 
nowoczesnym, doskonale wyposażonym 
budynku, we wnętrzu którego uczniowe znajdą 
wszystko, czego potrzebują podczas pobytu na 
kolonii letniej.

Żeglarstwo / golf.

175 uczniów.

Lokalizacja

BENALMADENA
od 13 do 17 lat

Obiekt

Sporty opcjonalne

Zakwaterowanie

Maksymalna liczba uczniów

Uczniowie kwaterowani są do przydzielonych im rodzin 
hiszpańskich, gdzie do ich dyspozycji przygotowane zostały 
pokoje dwuosobowe, które dzielone będą z innymi studen-
tami z zagranicy. W pakiecie do wyboru jest pełne wyżywienie 
lub wyżywieie częściowe.

Pomimo, że Benalmadena to mniej turystyczne miasto, jest 
ono jednak absolutnie godne zobaczenia. Wszystkim przy-
jeżdżającym do niej uczniom oferuje ono wiele atrakcyjnych 
możliwości spędzenia wolnego czasu, a dzięki temu, że jest 
to miasto spokojne, doskonale sprawdza się jako miejse do 
wakacyjnego odpoczynku.

NADZÓR
100%

Lipiec i pierwsza 
połowa sierpnia

KIDS

JUNIOR

SENIOR

GRUPY



Obiekt

WARUNKI UCZESTNICTWA
SPOSÓB PŁATNOŚCI
Odbiorca: Jacob San Miguel Molina (DENCANTO COMMUNITY)
Adres: Oddział 2900, Plaza Isabel la Católica 1,18009 Granada, España
SWIFT/BIC: BBVAESMM
IBAN: ES850182 2900 5902 0167 6625
Nazwa banku: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A
Wpłata w wysokości 300e w momencie rezerwacji programu
Pozostałość do zapłacenia przelewem na nasz numer konta lub gotówką minimum 3 tygodnie przed 
rozpoczęciem kursu.
Należy wpisać imię i nazwisko uczestnika obozu w nazwie przelewu. 

WARUNKI UCZESTNICTWA
W efekcie nieniejszych ogólnych warunków katalog jest dokumentem informacyjnym, w którym 
zawarte sa tegoroczne dostępne kursy. Katalog zawiera informacje o programach międzyna-
rodowych w Hiszpanii, o dostępnych miastach, czasie trwania, terminach, dojeździe, zakwate-
rowaniu, cenach i ogólne potrzebne i odpowiednie informacje o poszczególnych programach.  
Informacja zawarta w katalogu jest zobowiązująca dla obu stron, za wyjątkiem jeśli:
- Zmiana zostały zakomunikowane klientowi przed terminem przyjazdu, przed podpisaniem umowy   i 
możliwość zmiany zostala ujęta w folderze. 
- modyfikacje zostały dokonane w terminie późniejszym, za zgodą obu stron podpisujących umowę. 

ZAPIS, CENA I SPOSÓB PŁATNOŚCI
Wszystkie zapisy zostaną sformalizowane wypełniając w całości formularz rejestracyjny oraz wpła-
cając kwotę rezerwacyjną, tj. 300 euro. Nie zostanie zakończony proces rejestracyjny jeśli formularz 
nie zostanie dostarczony wraz z potwierdzeniem płatności. Wpłata tej kwoty jest uznawana za kwotę 
potrzebną na pokrycie pierwszych kosztów transmisji i zostanie odliczona od ceny całego programu. 
Pozostałość za program należy wpłacić na 30 dni przed przyjazdem. W przypadku jeśli ta kwota nie 
zostanie wpłacona do podanego terminu zapis uważa się za nieważny bez możliwości reklamacji czy 
zwrotu wcześniej wpłaconych pieniędzy. Miejsca są ograniczone. Radzimy dokonać zapisu na mini-
mum 60 dni przed rozpoczęciem programu. Zapisy są osobiste i bez możliwości przepisania na inną 
osobę. Promocji i zniżek nie można ze soba łączyć.  

PRZEGLĄD CEN
Ceny programów mogą ulec zmianie w efekcie zmiany kursu walut, podwyżce cen transportu, paliwa, 
podatków, odnoszących się do terminu ostatniej edycji programu. Zmiany w cenie zostaną zakomuni-
kowane klientowi, mogąc ten, kiedy różnica jest znacząca (uważa się za znaczącą podwyżkę w wysokoś-
ci 15%) zrezygnować z podróży lub zaakcpetować zmianę w umowie.

ANULACJE, NIE POJAWIENIE SIĘ LUB OPUSZCZENIE PROGRAMU ZE STRONY KLIENTA 
W przypadku gdy klient decyduje się na anulacje zamówionego programu, powinien zawiadomić o tym 
DC na piśmie. Klient ma prawo do otrzymania zwrotu pieniędzy wcześniej wpłaconych. niemniej jednak 
klient powinien wpłacić, lub w innym przypadku, będzie zatrzymana kwota adekwatna do poniesionych 
przez DC szkód do dnia anulacji uczestnictwa w programie: opłaty dla osób trzecich, które interweniują 
w programie: szkoła, akademiki, firmy ubezpieczeniowe, rozmowy telefoniczne, a także jakiekolwiek 
inne koszty logistyczne i infrastrukturalne, między innymi. W celu poinformowania klienta o przybliżo-
nej kwocie, która może zostać zatrzymana ustalone zostały nastepujące limity: 
  Opłaty z tytułu zarządzania w kwocie 300 euro bezzwrotnych.
  50% kosztu całego programu jeśli anulacja ma miejsce na między 10 i 20 dni przed rozpoczęciem 
programu. 
  75% kosztu całego programu jeśli anulacja ma miejsce na między 3 i 10 dni przed rozpoczęciem 
programu. 
  85% kosztu całego programu jeśli anulacja ma miejsce na między na 48 godzin przed rozpoczęciem 
programu.  
 100% w przypadku gdy klient nie zjawi się na obozie w dniu rozpoczęcia programu, po jego rozpoc-
zęciu lub gdy opuści program z woli własnej lub rodziców czy opiekunów lub z powodu wydalenia.

ZMIANY I WYPADKI W PROGRAMIE
Zobowiązujemy się do ułatwienia konsumentowi korzystanie ze wszystkich zamówionych usług, zawar-
tych w programie na podanych warunkach. Niemniej jednak uczestnik powienien mieć na uwadze 
poniższe kwestie:
  W przypadku gdy jeszcze przed rozpoczęciem programu zostaną zmienione, w znaczący sposób 
jakiekolwiek elementy umowy, w tym cena, mamy obowiązek poinformowania o tym konsumenta. Ten 
ma prawo do rozwiązania umowy, bez poniesienia jakichkolwiek kosztów lub do akceptacji zmiany w 
umowie. W tym ostatnim przypadku zostanie zmieniona umowa oraz zostanie podany jej wpływ na cały 
program. Konsument powinien zakomunikować swoją decyzję w jak najkrótszym czasie, w przeciągu 
3 dni od zakomunikowaniu mu modyfikacji w programie. Jeśli konsument nie zakomunikuje swojej 
decyzji w przeciągu 3 dni, umowa zostanie automatycznie rozwiązana bez ponoszenia kary z tego 
tytułu przez konsumenta. 
  W przypadku gdy program zostanie anulowany z przyczyn niezależnych od konsumenta lub jeśli kon-
sument zdecyduje się na rozwiązanie umowy ze względów przedstawionych w poprzednich punktach, 
zostanie zaoferowany konsumentowi alternatywny program o jednakowej lub wyższej wartości lub 
zostanie zwrócona konsumentowi pełna kwota za program, która została wpłacona do dnia anulacji. 
  Nie istnieją zobowiązania ze strony organizacji jeśli anulacja została spodowana przez sily wyższe 
lub z powodów wystarczających (rozumie się przez te, wszystkie okoliczności niezależne od osób 
powołujących, anormalne, których konsekwencje były niedoprzewidzenia i/lub niedouniknięcia pomi-
mo staranności i ostrożności) lub gdy anulacja programu została spowdowana niewystarczającą liczba 
uczestników wymagancyh do realizacji programu.
  Różnice i/lub reklamacje, które według konsumentów, pojawią się podczas trwania zamówionego pro-
gramu powinny zostac zakomunikowane organizatorom programu w celu zaoferowania najlepszego i 
najbardziej satysfakcjonujacego rozwiązania dla konsumenta. Konsument dysponuje terminem 7 dni 
na złożenie pisemnej reklamacji. Po otrzymaniu wspomnianej dokumentacji organizatorzy dysponują 
terminem 7 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. Termin liczy się od dnia nastepującego po dniu 
złożeniu reklamacji.
  W przypadku reklamacji organizator zobowiązuje się z jak największą ostrożnością, znaleźć 
najbardziej satysfakcjonujące rozwiazanie dla konsumenta. 

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS TRWANIA PROGRAMU  
Konsument powinien przystosować się do zaprogramowanego stylu życia, tj godzin, harmonogra-
mu i rozkładu zajęć, codziennych zwyczajów rozwijanych przez program i które mogą się różnić od 
zwyczajów uczestnika. Konsument zobowiązuje się do uszanowania i przestrzegania zasad wspólnego 
mieszkania i organizacji. Także do uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, przestrzegania zasad dobrego 
zachowania i obcowania z opiekunami, nauczycielami, kolegami i koleżankami, przestrzegania zakazu 
spożywania alkoholu, narkotyków oraz palenia papierosów. Złamania którejkolwiek z norm ze strony 
konsumenta może wiązać się z wydaleniem uczestnika z obozu. W takim wypadku konsument jest 
zobowiązany do opłacenia podróży powrotnej oraz pokrycia wszelkich kosztów z nią związanych. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W celu przestrzegania Prawa Organicznego Ley Orgániza 15/1999 z 13 grudnia, o Ochronie Danych 
Osobowych informujemy, że zawarcie danych osobowych konsumenta w przedstawionych warunkach 
ogólnych jest równoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie i użytkowanie do celów niniejszego ro-
zporządzenia. Jednocześnie informujemy o możliwości korzystania z prawa dostępu do danych, ich 
poprawienia, zablokowania lub usunięcia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i warunkami usta-
nowionymi w obowiązującym prawie pod adresem C/ Alberto Aguilera, 26-28015 Madrid.

UŻYTKOWANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA
Rezerwujemy prawo do użytkowania materiału fotograficznego i audowizualnego, na którym pojawia 
się uczestnik w celach promocyjnych lub reklamowych programów, pod warunkiem, że nie zostanie 
dostarczony nam pisemny sprzeciw ze strony konsumenta. Niemniej jednak, “milcząca zgoda”, o któ-
rej jest mowa jest odwoływalna ze strony konsumenta w każdym momecie, wynagradzając szkody 
spowodwane dla organizacji. 

ODWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
Wszystkie programy posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Niemniej jednak uczeń po-
siada możliwość dodatkowego ubezpieczenia jeśli sobie tego życzy. Organizatorzy są pośrednikami 
pomiędzy firmą ubezpieczającą i konsumentami. W przypadku jakiejkolwiek reklamacji konsument 
powinien zwrócić się bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej.  
W przypadku jeśli, podczas trwania programu, uczestnik będzie potrzebował opieki lekarskiej i/lub 
będzie musiał zostać zatrzymany w szpitalu i/lub będzie potrzebował interwencji chirurgicznej bez 
możliwości kontaktu z rodzicami lub opiekunami uczestnika ze strony organizacji, ta posiada zgodę 
na podjęcie decyzji, którą będzie uważała za najodpowiedniejszą dla zdrowia i życia uczestnika, zawsze 
w porozumieniu z Centrum Medycznym, w którym uczestnik zostanie przyjęty, odmawiając składania 
reklamacji w kwestii rozporządzenia, do organizacji w kwestii możliwych konsekwencji wynikających z 
tego działania. Uczestnik ma obowiązek powiadomienia organizatorów o spożywanych lekach i 
odbywanych zabiegach medycznych lub farmaceutologicznych podczas trwania programu. 
Organizatorzy sa zwolnieni z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z falsyfikacji lub nie zgłoszenia 
niniejszej informacji. Z drugiej strony, uczestnicy powinni dołączyć do formularza rejestracyjnego ksero 
Karty Ubezpieczeniowej i/lub osobistego Ubezpieczenia Medycznego. 

REGULACJA PRAWNA ZASTOSOWANA W UMOWIE I AKCEPTACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW
Niniejsze warunki ogólnie są wynikiem zastosowania R.D.L. 1/2007 z 16 listopada, przez które ustala 
się przekształconą wersję Ogólnego Prawa Obrony Konsumentów i Uzytkowników “Ley General para 
la Defensa de Consumidores y Usuarios”, Ley 7/1998, z 13 kwietnia, o Ogólnych Warunkach Umów i 
Kodeksu Cywilnego. Niniejsze ogólne warunki sa zawarte i podpisane przez obie strony podpsiujące 
umowę, których celem jest wzięcie udziału w programie zawartym w katalogu i są zobowiązujące dla 
obu stron wraz z szczegółowymi warunkami, które zawarte zostaną w umowie i które ustalone zostaną 
indywidualnie do każdego z programów. 

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
Jakikolwiek konflikt dotyczący programu zostanie rozwiązany przez kompetentne Organy Sądowe we-
dług obowiązującego prawa i zgodnie z odpowiednią ustawą. Obie strony zgodnie akceptują nie ubie-
ganie się do żadnych innych metod rozwiązywania konfliktów (organy administracyjne, arbitraż itd.)

AKCEPTACJA
Udział w naszym programie wiąże się z akceptacją warunków zawartych w formularzu rejestracyjnym

Imię i nazwisko Ojca/Matki/Opiekuna:.......................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Nr dowodu Ojca /Matki/Opiekuna................................................................................................................................

  

Podpisano:
                  

  Zapoznałem się i akceptuję warunki uczestnictwa w programie  

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI: POZIOM JĘZYKOWY/JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA
Konsument (lub osoba prawnie reprezentująca, w przypadku osób niepełnoletnich) bierze na siebie 
odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z wymaganej, minimalnej znajomości języka, a także za 
ewentualne konsekwencje, które mog być wynikiem niespełnienia tego wymogu, takie jak niemożliwość 
realizacji programu. Minimalne wymagania znajomości języka zostaną przedstawione uczestnikowi 
przed podpisaniem umowy. 

W przypakdu jakiegkolwiek sporu, który może wyniknąć między stronami wynikającego z interpretacji, 
zastosowania i wykonania ninijeszej umowy, strony poddane są sądom miasta Grenady. 

Wszystkie zgłoszone sugestie lub reklamacje zostaną wzięte pod uwagę w przypadku zgłoszenia ich 
pisemnie na: info@dencantocommunity.com



1. DANE UCZNIA

2. RODZAJ KURSU      3. JĘZYK DO NAUKI

4. SZKOŁA

5. TERMIN

6. DEPORTES OPCIONALES

7. SPOSÓB PODRÓŻY

8. TRANSPORT AUTOBUSEM

9. MUNDUREK

NAZWISKO ......................................................................................................  IMIĘ  .......................................................  

IMIĘ OJCA/OPIEKUNA .......................................................................................  NR TEL..........................................................  

IMIĘ MATKI/OPIEKUNKI......................................................................................  NR TEL..........................................................  

ADRES ........................................................................................................................... REGION.............................................................................................

MIASTO ......................................................................... KOD POCZTOWY ................................................. KRAJ .................................................................

NR TEL  .................................................................................... FAX............................... E-MAIL  ............................................................................................
E-MAIL UCZNIA..........................................................................................................................................................................................................................
JAK NAS ZNALAZŁES?..............................................................................................................................................................................................................

DATA URODZENIA ....................../......................./......................  WIEK  .....................   NR DOKUMENTU TOŻSAMOSCI ................................................

   M                    K

ARKUSZ ZGŁOSZENIOWY
SUMMER CAMP 2017

     AKADEMIK                     PÓŁKOLONIA          U RODZINY                                       HISZPAŃSKI               ANGIELSKI

     BARCELONA         MADTYT           MARBELLA ALBORÁN           MARBELLA ALEMÁN           SALAMANKA            WALENCJA

OD.......... / ............................... DO........... /...................................  LICZBA TYGODNI: ................
         dzień                 miesiąc                    dzień                   miesiąc  

TENIS (Barcelona, Madyt, Marbella, Salamanka)     
PADL (Marbella, Malaga, Madryt Salamanka) 
JAZDA KONNA (Madryt, Marbella, Salamanka)
FUTBOL (Madryt, Marbella, Salamanka)

GOLF ( Marbella, Salamanka)     
PŁYWANIE (Madriyt, Marbella: Alborán o Aleman)
ŻEGLARSTWO (Walencja)
PIŁKA NOŻNA W ARSENALU (Madryt, Marbella)

PROSZĘ WYBRAĆ JEDNĄ OPCJĘ          SAMOLOT             KOLEJ     AUTOBUS

PROSZĘ WYBRAĆ JEDNĄ OPCJĘ:         TAK        NIE    

PROSZĘ WYBRAĆ JEDNĄ OPCJĘ:          TAK        NIE

DATA....................................................
MIASTO PRZYJAZDU........................... 
STACJA AUTOBUSÓW......................
NR LOTU .............. GODZINA.... : ... 

DATA....................................................
MIASTO PRZYJAZDU........................... 
STACJA AUTOBUSÓW..........................
NR LOTU...............GODZINA....:............

POWRÓT    TAK    NIE
MIASTO PRZYJAZDU                          
     STACJA KOLEJOWA
     SAMOLOT
     INNE

WYJAZD         TAK     NIE
MIASTO WYJAZDU ............................                               
     STACJA KOLEJOWA
     LOTNISKO
     INNE

     AUTBOUS MADRYT-MARBELLA-MADRYT                /                        /
     AUTOBUS MADRYT-WALENCJA-MADRYT                  /                        /
     WYCIECZKA CAŁODNIOWA W PROGRAMIE POŁKOLONI        SI (pon-pt)

     AUTBOUS MADRYT-SALAMANKA-MADRYT                /                         /
    INNE                                                                     
    MIASTO                                         PRZYSTANEK

WYJAZD (dz/m)   POWRÓT (dz/m) WYJAZD (dz/m)   POWRÓT (dz/m)

ROZMIAR                XS                  S                    M                    L                   XL
EL UNIFORME ES OPCIONAL Y CONSTA DE 5 CAMISETAS, 1 SUDADERA, 2 PANTALONES CORTOS Y 1 GORRA. EL PRECIO DEL UNIFORME ES DE 95 EUROS Y LE SERÁ ENTREGADO A SU HIJO/A EN EL CAMP.

(LE ROGAMOS QUE NOS ENVÍE POR CORREO O POR FAX UNA COPIA DEL INFORME MÉDICO SI FUERA NECESARIO)

PODPIS OPIEKUNA

ACEPTO Y CONOZCO LAS CONDICIONES DEL PROGRAMA, REFLEJADAS EN NUESTRO FOLLETO 
GENERAL 2012.

DZIELENIE POKOJU

UWAGI (DIETA SPECJALNA, ALEGRIE, INNE)

Tutaj podaj imię kolegi/koleżanki z którą chciałbys/chciałabys dzielić pokój..................................................................................... (NIE MOŻNA ZAGWARANTOWAĆ)

www.dencantocommunity.com



Ceny 2017

Akademik

Rodzaj zakwaterowania

U rodzin Tylko lekcje

    

nie

  

tak

  

nie

  

nie

  

tak

  

tak

  

nie

  

tak

  

tak

  

tak

  

nie

  

tak

Angielski

tak

nie

tak

  Lokalizacja
Benalmadena
Kadyks
Tarragona/Tamarit
Marbella las Chapas
Marbella Elvira
Barcelona
Salamanka
Walencja
Malaga
Marbella Centro
Madryt

 

 

 

 

 

  Lokalizacja
Benalmadena
Kadyks
Tarragona/Tamarit
Marbella las Chapas
Marbella Elvira
Barcelona
Salamanka
Walencja
Malaga

Benalmadena

Marbella Centro
Madryt

data przyjazdu: 12, 19, 26 czerwca; 
3, 10, 17, 24, 31 lipca; 7, 14, 21 sierpnia  
data przyjazdu: 2, 9, 16, 23 lipca

2 - 14, 16 - 28 lipca
30 lipca - 11 sierpnia

2 - 15, 16 - 29 lipca
30 lip - 12 sierpnia

2 - 15, 16 - 29 lipca
30 lipca - 12 sierpnia
13 - 26 sierpnia

2 - 15, 16 - 29 lipca

  Data



Ceny 2017

Ceny 2017

€

Rodzaj zakwaterowania 
Akademik / u rodzin

Benalmadena

3 tygodnie  Kadyks

2 tygodnie  Kadyks

2 tygodnie Benalmadena

2 tygodnie  Marbella (las Chapas i Elviria)

2 tygodnie Barcelona

3 tygodnie 

2 tygodnie  Tarragona

2 tygodnie Marbella Centro, 
Walencja, Madryt

589  €

   1390€

1250 €
1590 €

1450 €

   2040 €

645 €

1225 €
1168 €

2-14 lipca 
16-28 lipca 

1310 €
1164 €

3-11 sierpnia  1061 €

 Malaga, Salamanka

Benalmadena 1778 €
1690 €

€

4 tygodnie Kadyks 

4 tygodnie Benalmadena

   2690 €

2296 €
2250 €

4 tygodnie

5 tygodni

6 tygodni Benalmadena

6 tygodni

4 tygodnie  Barcelona

4 tygodnie
   

2600 €

3440 €

2250 €

 Marbella Centro
 Walencja, Madryt

   

2850 €
 Marbella (las Chapas i Elviria)
 Malaga, Salamanka

Benalmadena 2845 €

 Marbella (las Chapas i Elviria)
 Malaga, Salamanka 3375 €

6 tygodni Walencja

6 tygodni

3900 €

4290 €Barcelona

4475 €Marbella (las Chapas i Elviria)6 tygodni



Ceny 2017

Rodzaj zakwaterowania 

Benalmadena

6 tygodni Benalmadena

5 tygodni

2 tygodnie

2 tygodnie Benalmadena

4 tygodnie  

4 tygodnie 

5 tygodni 

3 tygodnie  Benalmadena

3 tygodnie

   730 €

1542 €

1460 €

1095 €

   2260 €

   4015 €

Benalmadena

6 tygodni

7 tygodni Marbella (Elviria, las Chapas)

8 tygodni

   4380 €

5110 €

   4745 €

 405 €

   792 €
Marbella (Centro, las Chapas, Elviria), Malaga
Salamanka, Barcelona, Walencja, Madryt

   1168 €
Marbella (Centro, las Chapas, Elviria), Malaga
Salamanka, Barcelona, Walencja, Madryt

 Benalmadena

Marbella (Centro, las Chapas, Elviria), Malaga
Salamanka, Barcelona, Walencja, Madryt

1895 €
Marbella (las Chapas, Elviria), Malaga
Salamanka, Barcelona, Walencja, Madryt

Marbella (las Chapas, Elviria), Malaga
Salamanka, Barcelona, Walencja, Madryt

Marbella (Elviria, las Chapas)

Rodzaj zakwaterowania 
Tylko lekcje

Benalmadena

6 tygodni Benalmadena

5 tygodni

2 tygodnie

2 tygodnie Benalmadena

4 tygodnie  

4 tygodnie 

5 tygodni 

3 tygodnie  Benalmadena

3 tygodnie

   390 €

564 €

780 €

585 €

   845 €

   975 €

Benalmadena

6 tygodni

7 tygodni Marbella (Elviria, las Chapas)

8 tygodni

   1170 €

1560 €

   1365 €

 166 €

   322 €
Marbella (Centro, las Chapas, Elviria), Malaga
Salamanka, Barcelona, Walencja, Madryt

   470 €
Marbella (Centro, las Chapas, Elviria), Malaga
Salamanka, Barcelona, Walencja, Madryt

 Benalmadena

Marbella (Centro, las Chapas, Elviria), Malaga
Salamanka, Barcelona, Walencja, Madryt

705 €
Marbella (las Chapas, Elviria), Malaga
Salamanka, Barcelona, Walencja, Madryt

Marbella (las Chapas, Elviria), Malaga
Salamanka, Barcelona, Walencja, Madryt

Marbella (Elviria, las Chapas)

All inclusive
Zakwaterowanie na kampusie razem z pełnym wyżywieniem  
(4 posiłki dziennie)

pralnia

dostep do internetu

20 lekcji języka angielskiego lub hiszpańskiego tygodniowo 
(obcokrajowcy mogą ubiegać się o niższką kwotę)

sporty opisane w broszurze

Materiały dydaktyczne

zajęcia kulturalne

Nadzór i dyspozycja opiekunów oraz nauczycieli przez 24 
godziny na dobę

co najmniej 3 wycieczki 

Zakwaterowanie z obcokrajowcami

raport nauczycielski 



AKREDYTACJA

polonia@dencantocommunity.comDencanto.polonia2

WIĘCEJ INFORMACJI

Znacznie więcej niż tylko 
obóz letni!

www.dencantocommunity.com


