Wycieczka do Polski dla młodzieży pochodzenia polskiego - 2017
Fundusz Charytatywny Kongresu Polonii Amerykańskiej (PACCF) organizuje wycieczkę dla młodzieży
pochodzenia polskiego. W tym roku młodzież weźmie udział w programie języka i kultury na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zgłaszać się mogą młodzi ludzie w wieku od 13-15 lat, którzy
nie brali wcześniej udziału w wycieczkach PACCF. Grupa będzie składać się z 25 studentów i dwóch
opiekunów. Wyjazd zaplanowano w dniach 8-22 lipca. Pierwszeństwo uczęstnictwa maja członkowie
Kongresu Polonii Amerykańskiej, Związku Narodowego Polskiego, Związku Polek w Ameryce, Polish
Falcons, lub P.R.C.U.A. Program obejmuje: 45 godzin lekcji języka polskiego, zwiedzanie Krakowa,
Zakopanego, Wieliczki, pałacu w Nidzicy, i inne zajęcia kulturalne. Poziom kursu będzie zależał od
wyniku egzaminu znajomości języka polskiego przeprowadzony w pierwszym dniu pobytu. Po
ukończeniu kursu każdy uczęstnik otrzyma dyplom.
Koszt wycieczki wynosi $2,600.00(bilet lotniczy w obie strony, noclegi, posiłki, transport). Uczęstnicy
wycieczki płacą $900.00 resztę pokrywa PACCF. Bezzwrotny depozyt w wysokości $450.00 musi
zostać wplacony do 15-go kwietnia, a balans do 1-go czerwca. Zanim formularz i depozyt jest wysłany
proszę zadzwonić o informacje czy są miejsca do Aliny Słomiany, telefon 1-773-763-9942.
JAGIELLONIAN UNIVERSITY
SCHOOL OF POLISH LANGUAGE AND CULTURE
THE CAMP INCLUDES:
45 hours of language instruction provided by teachers trained to work with young people
24-hour supervision by qualified education professionals
Sightseeing tours of Krakow and the Salt Mine in Wieliczka
trip to Zakopane, the “capital of the Polish mountains”
Sporting activities
Dance workshops
Film showings
Language course diploma issued by the Jagiellonian University
WHY CHOOSE OUR CAMP?
To meet people your age from other countries
To see unique places and historic sites, and improve your Polish
To get the feel of studying at Poland’s oldest university, whose alumni include Nicolaus Copernicus and Pope
John Paul II
To become familiar with Polish traditions and customs
To have fun!
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CALL FOR INFORMATION ON SPACE AVAILABILITY BEFORE SENDING, 773-763-9942.
MAIL TO: PAC Charitable Foundation, 5711 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL, 60646
DEADLINE APRIL 15, 2017
Enclosed

is

my

check

for

$450.00,

representing

a

non-refundable

deposit

payment

for

____________________________________________________BIRTHDATE/AGE:___________________
(Child’s Name)

to be accepted in the YOUTH EDUCATIONAL PROGRAM IN POLAND.
NAME(print):_________________________________________________________________________________
ADDRESS:_____________________________________________________________________________
HOME PHONE:____________________2nd Phone: ___________________ Email:_______________________

Legal parent or guardian:________________________________________________________(signature)

