SPORTS UN VALODA JUNIORIEM (12-16 gadi)

2022
CAVILAM – Alliance française ir Višī pilsētas un
Klermonferānas universitāšu dibināts mācību centrs, kurš
darbojas kopš 1964. gada.
Mācību centrs atrodas pašā Francijas sirdī, gleznainā
reģionā. Višī ir ideāla vieta, kur iepazīt franču dzīvesstilu,
pilsēta, no kuras paveras ceļi uz jebkuru Francijas nostūri.
Programma “SPORTS UN VALODA JUNIORIEM” tiek
nodrošināta sadarbībā ar “Vichy stages”, kas ir sertificēts
sporta aktivitāšu organizēšanai jauniešiem un atrodas 10
minūšu gājienā no CAVILAM Alliance française.

No rīta – franču valodas nodarbības, pēcpusdienā – sporta
un kultūras aktivitātes.
Mācību centra interneta vietne: https://www.cavilam.com/
PROGRAMMA
No rītiem, no pirmdienas līdz piektdienai: franču valodas nodarbības CAVILAM Alliance française ar skolotājiem, kuri
specializējas franču valodas pasniegšanā bērniem un pusaudžiem, kuriem tā nav dzimtā valoda (līdz 15 pers. grupā).
Pēcpusdienās, no pirmdienas līdz piektdienai: aktivitātes centrā “Vichy stages” vai izbraucieni.
- Sporta aktivitātes (2-3 aktivitātes katru pēcpusdienu): golfs, teniss, pingpongs, baseins, basketbols,
volejbols, badmintons, boulings, mini-golfs, futbols, u.c.
- Divi izbraucieni nedēļā:
Sporta izbrauciens (velo, orientēšanās, kāpšana kalnos, peldēšana)
Reģiona iepazīšana (Klermonferānas apskate, tuvējās pilis)
Tematiskais parks (Tematiskais parks Vulcania, izklaides parks le Pal)
Nedēļas nogalē
- Piektdiena: saviesīgs vakars (barbekjū vai maltīte ar reģionālajiem ēdieniem)
- Sestdiena: diena ar viesģimeni vai, dzīvojot studentu rezidencē, no rīta - atpūta, pēcpusdiena - Višī pilsētā.
- Svētdiena: pastaigu taka ar pikniku, Overņas ezeri un vulkāni (Puy-de-Dome, Gour de Tazenat, Puy Mary...)
MAKSA (nodarbības, dzīvošana, programmā paredzētās aktivitātes un izbraucieni)
2 nedēļas (datumi: 03/07-16/07 | 17/07-30/07 | 31/07-13/08
Studentu rezidence ar pilnu pansiju.....1877,00 eur
Ģimene.....................................................1819,00 eur
Puspansija bez izmitināšanas...............1193,00 eur
3 nedēļas (datumi: 03/07-23/07 | 17/07-06/08)
Ģimene.....................................................2724,00 eur
Puspansija bez izmitināšanas...............1792,00 eur
4 nedēļas (datumi: 03/07-30/07 | 17/07-13/08)
Studentu rezidence ar pilnu pansiju.....3993,00 eur
Ģimene.....................................................3681,00 eur
Puspansija bez izmitināšanas................2390,00 eur
PAPILDU IZMAKSAS - Reģistrācijas maksa...85 eur
- Avio biļete Rīga-Parīze-Rīga
- Vilciena biļete Parīze-Višī-Parīze
- Veselības/civilās atbildības apdrošināšana
- Personīgie izdevumi

Anulējot pieteikumu ne vēlāk kā 1 nedēļu
pirms nodarbību sākuma, iespējams saņemt
naudas atmaksu, izņemot 85 eur reģistrācijas
maksu. Ja pieteikums anulēts vēlāk, atmaksa
netiek veikta.

MĀCĪBU CENTRA SADARBĪBAS PARTNERIS LATVIJĀ: Francijas institūts Latvijā
Papildu informācija, konsultācijas, palīdzība pieteikuma noformēšanā: agnese.kasparova@institut-francais.lv
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