
 

Zastrzegamy możliwość wprowadzania nagłych zmian ze względu na pandemię koronawirusa. 
 

Więcej informacji: 
Kommunales Integrationszentrum Kreis Gütersloh (Lokalne centrum integracji powiatu Gütersloh) 
Erika Dahlkötter 
Tel.: 05241/85-1545, e-mail: e.dahlkoetter@kreis-guetersloh.de 

 

 

Obozy językowe w powiecie Gütersloh 

 

 

 

 

Organizacja: 

Grupa docelowa Lokalizacja szkół Podmiot prowadzący 
Lokalizacja obozu 
językowego 

Liczba 
grup 

Uczniowie szkół 
ponadpodstawowych 
(Sek I) 

Gütersloh, Herzebrock-
Clarholz, Harsewinkel 

Centrum edukacji 
Gütersloh 

Gütersloh, budynek 
centrum edukacji (VHS) 

4 

Uczniowie szkół 
zawodowych 

Gütersloh, Herzebrock-
Clarholz, Harsewinkel 

Centrum edukacji 
Gütersloh 

Gütersloh, budynek 
centrum edukacji (VHS) 

1 

Uczniowie szkół 
ponadpodstawowych 
(Sek I) 

Rheda-Wiedenbrück, 
Rietberg, Langenberg  

Centrum edukacji 
Reckenberg-Ems 
(VHS) 

Rheda-Wiedenbrück, 
campus Centrum 
edukacji (VHS) 

2 

Uczniowie szkół 
zawodowych 

Rheda-Wiedenbrück, 
Rietberg, Langenberg  

Centrum edukacji 
Reckenberg-Ems 
(VHS) 

Rheda-Wiedenbrück, 
campus Centrum 
edukacji (VHS) 

1 

Uczniowie szkół 
ponadpodstawowych 
(Sek I) 

Verl, Schloß Holte-
Stukenbrock  

Centrum edukacji Verl 
(VHS), Harsewinkel, 
Schloß Holte-
Stukenbrock 

Verl albo Schloß Holte-
Stukenbrock 

1 

Uczniowie szkół 
ponadpodstawowych 
(Sek I) / szkół 
zawodowych 

Halle (Westf.), Werther, 
Borgholzhausen, 
Versmold, Steinhagen  

INTAL Bildung und 
Beruf GmbH 

Halle (Westf.), 
Steinhagen 

2 

 

 

Prosimy zgłaszać się do piątku, 20 maja 2022 r. 

Formularze zgłoszeniowe są dostępne online pod adresem www.ki-gt.de lub w szkole 
 

Z wyrazami szacunku 
Lokalne centrum integracji powiatu Gütersloh (Kommunales Integrationszentrum) 

Drodzy Uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz szkół zawodowych w powiecie Gütersloh, 

informujemy, że obozy językowe w 2022 roku odbędą się podczas ferii letnich, w terminie od 25.07. do 

05.08.2022 r. Udział w obozie jest bezpłatny. Poprzez teatr, muzykę, sztukę czy poradnictwo zawodowe 

nauczycie się niemieckiego albo pogłębicie swoją znajomość tego języka. 
 

Harmonogram: 

Od 25.04.2022 r. Przekazywanie formularzy zgłoszeniowych przez szkoły uczniom przyjezdnym 

z innych krajów 

26.04-20.05.2022 r. Składanie formularzy zgłoszeniowych i przekazywanie ich przez szkoły do 

lokalnego centrum integracji (Kommunales Integrationszentrum) lub zgłoszenie 

online bezpośrednio w centrum integracji, wykorzystując poniższy link: 

08.06-17.06.2022 r. Przekazywanie przez szkoły potwierdzeń zgłoszenia do udziału w obozie 

językowym zgłoszonym uczniom 

25.07-05.08.2022 r. Przeprowadzenie obozów językowych, codziennie w godzinach 09.00-14.00 

25.07.2022 r. Przekazanie biletów poszczególnym grupom 

05.08.2022 r. Wydarzenia kończące obozy językowe, wraz z publiczną prezentacją wyników 

dlawszystkich zainteresowanych gości w miejscu organizacji danego obozu 

09./10.2022 Wystawa i/lub dokumentacja wyników wszystkich obozów językowych 
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mailto:e.dahlkoetter@kreis-guetersloh.de
https://www.kreis-guetersloh.de/themen/bildung/kommunales-integrationszentrum/aktuelles-aus-dem-kommunalen-integrationszentrum/sprachcamps-2021/

