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Tisztelt Szülők!

A Gödötlői Hajós AWéd Álfulános Iskolában a 20]4/2015-ös tanévben is kiemelt figtelmet fordítunk
az angol, mint idegen nyelv oktatására. Azon diákjaink részére (6.-7.-B. éufolyamon), akik tehetségesek
az angol nyelvi órákon idén már második alkalommal angol nyelvterületre szervezünk tanulmányutat.

A program célja, hogl diákjaink személyesen is megtapasztalják az angol órákon tanultakat, bővítsék
kulturális, civilizációs ismereteiket. Továbbá angol családolrlál elszállásolva, a látogatósok,
ki r án dul ós o k alkal máv al, aktív an h a s z n álj ák ny e lv tu d á suka t.

A kirándulás tervezett időpontja: 2015. augusztus 9-15 (7 nup)

A tanulmányútíőbb állomásai: Oxford, Wales, Cardffi Stratfurd-upon-Avon, Bath, London (a
t erv ez ett pro gramo t me I léke lj ük)
atazús : légkondicionált autóbusszal
S zállás : angol családoknál (telj es panzíóval)

A program tervezett ára: kb. 124,000 Ft (mely tartalmazza a teljes panzió árát, a belépődíjakat, az
idegenvezetést, a biztosítás díját). A diákok számára kevés költőpénz is javasolt 20 EURO és 50-80
angol GBP. London Eyefakultatív program ára: ]4 GBP

Az utazást 20.000, Ft/fő előleggel lehet lefoglalni. Befizetési határidő: 20]4. november 05. (szerda)

Afennmaracló összegfizetési hatórideje: 2015. május 29.

A köztes időben részletíizetési lehetőség yan az alábbi ütemezéssel 5 részletben (20l5. január-február-
m á r c ius - áp ri li s - máj u s )

További kérdések esetén szívesen áll rendelkezésükre:
Csajkovszki Marianna Tel: +3 63 03 2 5-5 402, E-maíl: csajkovszkí.marianna@gmuil.com

Amennyiben szeretné, hogy gyermeke részt veg/en az utazáson, kérjük szíveskedjen a mellékelt
jelentkezési lapot az előleggel, lezárt borítékban mielőbb visszaküldeni glermekével:
Határidő: 2014. november 05. (szerda)

További s ikeres egüttműködésünkben bízva.

Gödöllő, 201 4. október 2 l.

Zmák Júlia
Intézményvezető

VisszaküIdendő 2 0 1 4. november 0 5-ig.
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Tanuló neve:
Részleffizetéstkérek: igen

szülő aláírása:

SzüIő neve, elérhetősége (tel/e-mail) :,
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osztálya:.


