
a 

 

 Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami 

  

 

 

 

 

www.ci.amu.edu.pl 
 www.amu.edu.pl  

ul. Grunwaldzka 6, pok. 114,  60-780  Poznań  

NIP 777 00 06 350, REGON 000001293 

tel. +48 61 829 2055 

e-mail: bon@amu.edu.pl 

Letnia Szkoła Języka Angielskiego  
dla Studentów i Doktorantów z niepełnosprawnościami 

Informacje ogólne 

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami 

na kolejną edycję Letniej Szkoły Języka Angielskiego, którą organizujemy 

w dniach 2 – 13 sierpnia 2020 r. w Hotelu New Skanpol w Kołobrzegu 

(zobacz obiekt na stronie: https://newskanpol.pl/) 

Zajęcia z języka angielskiego będą prowadzone przez doświadczonych 

nauczycieli akademickich ze Studium Językowego UAM.  W trakcie pobytu 

uczestnicy będą mogli korzystać z dostępnej w hotelu oferty 

(sale konferencyjne, basen, sala fitness, SPA, restauracja). Obiekt ten jest 

dostępny i przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. 

W trakcie wyjazdu zapewniamy: 

 zakwaterowanie (11 noclegów) w nowoczesnym Hotelu New Skanpol 

 pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) 

 przez cały okres pobytu w hotelu darmowy dostęp do aqua center 

z basenem, sauną i jacuzzi oraz salo fitness  

 udział w zindywidualizowanych zajęciach z języka angielskiego 

w małych grupach 

 zajęcia żeglarskie 

 wycieczki po okolicznych atrakcjach 

 ubezpieczenie NNW 

Opłata za udział nie obejmuje: 

 kosztów dojazdu 
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Szczegółowe informacje 

Organizator: Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami 

 

Miejsce:   Hotel New Skanpol 
78-100 Kołobrzeg 

ul. Dworcowa 10 

Planowany termin: od 2 do 13 sierpnia 2020 r. 

Koszt dla studentów 

UAM: 

 

300 zł 

Zgłoszenia:  

 

Wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy: 

https://link.do/1FXq9  

W razie trudności z wypełnieniem formularza 

prosimy o kontakt z agnieszka.janicka@amu.edu.pl  

Liczba uczestników: 16 studentów 

Termin zgłoszeń: 31 marca 2020 r. 

Kryterium przyjęć: liczyć się kolejność zgłoszeń  

Minimalna liczba 

osób: 

co najmniej 16 studentów. Jeśli grupa nie zbierze się 

do dnia 31 marca, Letnia Szkoła Języka Angielskiego 

zostanie odwołana 

Numer konta  

do wpłat: 

zostanie wysłany e-mailem zgłoszonym osobom  

Termin wpłat: 30 kwietnia 2020 r. 
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Najczęściej zadawane pytania – dowiedz się dlaczego warto? 

Kto jest organizatorem Letniej Szkoły Języka Angielskiego dla 

Studentów z niepełnosprawnościami? 

LSJA organizuje Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, które jest 

jednostką ogólnouczelnianą na UAM.   

Dlaczego właśnie w Kołobrzegu? 

Kołobrzeg jest atrakcyjną miejscowością uzdrowiskowo-wypoczynkową 

położoną nad Morzem Bałtyckim, a Hotel New Skanpol jest całkowicie 

dostępny i przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami i oferuje 

wysoki standard. Zobacz na stronie https://newskanpol.pl/  

Dlaczego w tym terminie? 

Hotel New Skanpol w Kołobrzegu jest bardzo oblegany – 2-13 sierpnia to 

jedyny termin jaki jest dostępny w sezonie letnim. Nie powinien też 

przeszkadzać studentom w razie sesji poprawkowej  

Czy obóz naprawdę kosztuje tylko 300 zł?!  

Tak, obóz dla studentów z niepełnosprawnościami UAM kosztuje tylko 

300 zł. Nie ma żadnych dodatkowych ukrytych kosztów. Cena jest tak 

niska ponieważ LSJA jest co roku dofinansowana z budżetu Uniwersytetu. 

Jak tam dojechać? 

Do Kołobrzegu można łatwo przyjechać pociągiem – z Poznania w granicac 

5 godzin podróży. Dojazd do hotelu jest bardzo prosty, obiekt znajduje się 

w niewielkiej odległości od dworca (ok. 5 min). 

 

Na jakim poziomie trzeba znać język angielski żeby wyżąć udział? 

Nie ma znaczenia – nie robimy testów kwalifikacyjnych! Praca odbywa się 

w małych grupach i jest bardzo zindywidualizowana. 

Kto będzie prowadzić zajęcia? 
Zajęcia z języka angielskiego będą prowadzić lektorki ze Studium 

Językowego UAM. Nad kondycją fizyczną uczestników będzie czuwać trener 

ze Studium Wychowania Fizycznego UAM. Nad całością organizacji będzie 

też czuwać pani Anna Rutz – Pełnomocniczka Rektora UAM ds. Osób 

z Niepełnosprawnościami. 
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Czy mogę przyjechać później lub wyjechać wcześniej?  

Wymagany jest udział w całym seminarium. Możemy zwolnić uczestnika 

z udziału w części seminarium tylko w szczególnych okolicznościach.  

A co jeśli nie mam pojęcia o żeglarstwie? 

To świetnie się składa! Zajęcia żeglarskie są dostosowane zarówno do 

potrzeb osób, które nigdy wcześniej nie żeglowały, jak i dla bardziej 

zaawansowanych uczestników. W Gdańsku pływały z nami osoby ze 

WSZYSTKIMI rodzajami niepełnosprawności. Tak, poruszające się na 

wózkach i niewidome też  Nie ma ograniczeń pod tym względem.  

Chcę pojechać, ale nie mam pewności czy obecny stan zdrowia 

pozwoli mi na udział…  

Skontaktuj się z nami – możemy zastanowić się nad tym wspólnie 

i poszukać rozwiązania, które pomoże Ci wziąć udział w wyjeździe. Zdajemy 

sobie sprawę, że uczestnicy wyjazdu mogą mieć różne potrzeby, dlatego 

do każdej z osób staramy się podejść jak najbardziej indywidualnie. 

Dlatego nie rezygnuj z góry i napisz do nas: Agnieszka Janicka 

agnieszka.janicka@amu.edu.pl tel.: 61 829 20 55. 

Co trzeba zabrać na wyjazd? 

 Ciepłe ubranie – sweter lub polar 

 Czapkę z daszkiem 

 Kurtkę przeciwdeszczową 

 Okulary przeciwsłoneczne 

 Krem z filtrem 

 Obuwie z miękka podeszwą (np. trampki)  

 Strój do fakultatywnych zajęć sportowych (na sali lub siłowni) 

 Strój kąpielowy i klapki (na jacuzzi, do sauny lub nad morze!) 

 Notes lub zeszyt, coś do pisania – materiały do zajęć z j. angielskiego  

Więcej szczegółowych informacji otrzymasz po zgłoszeniu się na LSJA! 

Kto tam pojedzie? 
Studenci i doktoranci z różnymi niepełnosprawnościami – nie ma innego 

kryterium doboru niż kolejność zgłoszeń. Często są to osoby znające się ze 

Zrzeszenia „Ad Astra” lub zajęć wychowania fizycznego, ale nie jest to 

regułą. 

Zapraszamy! 
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