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ALLMÄN INFORMATION
Access English Campus har utbildat studenter sedan 1976 och dess prestige
på detta område är allmänt erkänt. Sommar bostadsprogrammen för
internationella junior studenter (10-17 år), kan tillsammans med sin
omfattande erfarenhet inom ELT sektorn, erbjuda studenterna en unik
möjlighet att förbättra och öva engelska i en säker, vänlig och stödjande miljö,
samt smida sin personliga karaktär, leva med andra och bli säker på att tala
vardags engelska.

1. Campus
Våra språk, kultur-och fritidsprogram är baserade på campus vid Cork
Institute of Technology (CIT), och på den intilliggande lokala Skolan. Se:
www.cit.ie
Det är den perfekta platsen för en modern språkskola och för utövande och
åtnjutande av omfattande fritidsaktiviteter. Den innehåller bra
studentbostäder, utomhus och inomhus, t.ex. idrottshallar, uppvärmd
inomhuspool, fotbollsarenor, friidrott, all väders idrottsplaner, bio, teatrar,
affärer, banker, student samkväms, rum, matsalar och regelbunden busstrafik
in till staden. Campus omringas av öppen grön landsbygd i en elegant, lugnt
och trygg förort till Cork.
Cork City centrum ligger 15 minuter bort med buss.

2. Kurs
Indelningen av klasserna är jämförbara med normerna i den gemensamma
europeiska referensramen för språk (CEFR), i enlighet med Europarådet.
I början av kursen genomgås en bedömning av vilka kunskaper som finns i
det engelska språket för att fastställa en lämplig undervisning nivå.
Återkommande studenter placeras oftast på en högre nivå efter samråd med
sina lärare. Under kursens gång övervakas elevernas framsteg och en
nivåförändring sker om det bedöms nödvändigt.
Lektioner hålls från måndag till fredag med högst femton elever per klassrum
(våra klasser har ett genomsnitt av tolv elever per lärare). Tonvikten ligger på
den kommunikativa aspekten av språket. Alla lärare är infödda och
akademiker, meriterande i TEFL, (Undervisning engelska som främmande
språk).

	
  

Efter avslutad kurs får eleven en akademisk rapport och ett certifikat i den
nivå engelska uppnåtts. Denna rapport är en oumbärlig referens för studenter,
lärare, föräldrar och akademiska centra avseende deltagarens CEFR nivå i
engelska. Studenterna kommer också att få ett intyg som validerar att de
fullbordat Access English Campus.
Målet med kursen är centrerat på att uppnå snabb och effektiv kunskap i talad
engelska, samt utveckling av ordförråd och korrekt användning av dess idiom.
Eleverna uppmuntras att träna vardagligt engelska vilket är det bästa sättet att
uppnå ett flytande språk. Särskild vikt läggs på att förbättra uttal och
intonation samt att hitta studie material som hjälper till att omvandla
engelskan till sitt eget syfte.
Eleverna visas också hur man komponerar, skriver e-post, brev, artiklar och
rapporter på engelska.
Studenterna ges riktlinjer för hur man kan utöka sina kunskaper i engelska
utanför klassrummet och hur man finner källmaterial för att förbättra sin
personliga språkbehärskning.
Kvälls kurserna är inriktade exklusivt på användningen av engelska genom
organiserade aktiviteter t.ex.: rollspel, teater, grammatik lekar, karaoke,
frågesporter, skattjakter, talangjakter, irländsk kultur workshops, etc.
Eleverna lär sig också om Cork och olika aspekter av Irländsk kultur. Under
kursen lämnar varje student in ett personligt projekt på engelska byggt på
forskning och intervjuer med invånare från Cork.
3.

Cork City

Cork, Europas kulturhuvudstad 2005, är Irlands näst största stad som ligger
på stranden av floden Lee. En universitets stad med cirka 140.000 invånare,
moderna, kosmopolitiska och attraktiva historiska byggnader och den näst
största naturliga hamnen i världen. Det är en idealisk plats att öva sin engelska,
njuta av det vackra landskapet och prova på den världs berömda vänligheten
av Corks invånare. Det är utan tvekan en av de mest förtrollande städerna i
detta vackra land. Se: www.corkcity.ie
"Kork är en av de tio bästa städerna i världen att besöka. . Vibrerande,
sofistikerad och mångsidig. Det är en fantastisk destination med sitt utbud av
butiker, barer, gallerier och avslappnad charm, samt ett underbart grönt
landskap på tröskeln." See www.lonelyplanet.com

	
  

4. Boende
Eleverna bor i ett modernt bostads komplex. Komplexet består av flera
boende block med gemensamma utrymmen. Tillgång till skolan är via en
privat väg exklusivt för de boende.
Varje bostad byggnad är uppdelad i lägenheter med enskilda privata rum och
ett gemensamt kök/vardagsrum. Några av rummen har egna badrum och
andra delar badrum. Köket har alla moderna bekvämligheter, inklusive TV
med engelska kanaler.
Varje sovrum är utrustat med sängkläder som byts en gång i veckan samt
handdukar som byts flera gånger i veckan. Eleverna behöver egen handduk
för användning i campus poolen och på stranden.
Inom komplexet finns det en tvättstuga med tvättmaskiner och spintorktumlare som eleverna använder en gång i veckan.
Eleverna är oftast tillbaka i bostaden med 22:30, beroende på det dagliga
programmet.
Boende fördelas efter grupp, kön och ålder. Gruppledarna bor i samma hus
som sina elever och är tillgängliga hela tiden.

5. Aktiviteter och Utflykter
Aktiviteterna är rekreation, dags utflykter till idrott, kultur och natur
upplevelser. Eftermiddagsverksamheter ordnas fyra gånger i veckan och
inkluderar följande:
SPORT: Basket, volleyboll, fotboll, bordtennis, aerobics, simning, friidrott,
hurling, gaelic fotboll. / 2 eftermiddagar.
UTBILDNING: Kulturella besök på sevärdheter i och nära Cork City.
/ 2 eftermiddagar.
En eftermiddag per vecka kan studenterna utnyttja ledig till att vila, spendera
lite tid på ett projekt, göra sin tvätt eller shoppa.
Utflykter sker normalt på lördagar och destinationen beror på vädret.

	
  

På söndagar kan eleverna bada och besöka stadens centrum med sin
gruppledare.
Deltagande i alla aktiviteter och utflykter är obligatoriska om inte eleven har
andra planer som är förenliga med målen för kursen. Eleven måste rådgöra
med sin ledare på dagen för aktiviteten för att få relevant tillstånd.
Exempel av Vecko Schema:
Morgnar: 10:00 till 13:20 Klasser med fritids paus
Eftermiddagarna: 2:30 till 05:00 Sport och kulturbesök
Kvällar: 7:30 till 09:00 Språkaktiviteter
Lördagar: 09:00 till 18:00 Utflykt
Söndagar: 12:30 till 18:00 Simning / besök till stadens centrum

6. ledning & tillsyn
Kursföreståndare, lärare och gruppledare ansvarar för elever under deras
vistelse i Irland. De organiserar klasser och fritidsaktiviteter, med fokus på att
varje elevs intresse och deltagande är avgörande för att lyckas med kursen.
Föräldrar kan komma i kontakt med gruppledarna före inledningen av kursen
för att diskutera alla frågor de anser vara lämpliga inför deras sons eller dotters
resa till Irland.
Den personliga kontakten och handledning med eleven är konstant under
sommarprogrammet. Kursledningen har dessutom ett nära samarbete med
olika officiella institutioner i Cork vars samarbete under kursen är mycket
uppskattad.
7.

Sjuk Försäkring

Access English Campus prenumererar på en medicinsk försäkring som täcker
varje enskild deltagare under sin vistelse i Irland för olyckor och därmed
läkarvård på sjukhus. Det täcker också förlust av bagage och hemtransport. I
vissa fall kan grupp omslag arrangeras.

	
  

Läkarbesök med medborgare i Europeiska unionen omfattas av det
europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet). Eleven bör skaffa detta i sitt
hemland. De kommer alltid att åtföljas av sin gruppledare för sådana besök.
Icke-EU-medborgare bör teckna en individuell medicinsk försäkring innan de
anländer i Irland.
Solglasögon, tandreglering och tand avgifter ansvarar deltagarens föräldrar
eller vårdnadshavare för.

8. Vittnesmål
• Vi vill att ni ska veta att vi var mycket nöjda med resultatet efter vår son
Javiers vistelse med er i Cork. Med den uppmärksamhet som han fick,
bostaden, faktiskt med allt som vår son upplevde och de resultat som han
uppnådde på engelska.
Javier Romero, Granada.
• Det har varit en oförglömlig upplevelse för mig. Jag fick massor av nya
vänner, irländska, spanska, italienska och jag fick bra resultat i mina engelska
project!
Klim Tshavrebov, Moskva.
• Vi vill gratulera er till framgången av er språkkurs i Cork där vår dotter var
första gångs deltagare. Som ni angav i presentationen, förutom att lära sig och
förbättra sina kunskaper i engelska, hjälpte det henne att utveckla sina
personliga förmågor och hennes självförtroende med andra människor.
De Vita Familj, Rom.

	
  

KOMPLETTERANDE INFORMATION
1. Dokumentation
EU-studenter måste ha ett giltigt pass i Europeiska unionen vid tidpunkten
för resan. Icke-EU-medborgare bör kontakta den irländska ambassaden i sitt
hemland för att fråga om visum och behörighet till Irland.
Eleverna ska ha ett gällande europeiskt sjukförsäkringskort, (EU-kortet).
Detta kort berättigar fri tillgång till läkare och föreskrivna läkemedels recept
under vistelsen i Irland. Annars bör eleverna ha tillgång till ett privat
sjukförsäkringskort som täcker dem under sin utlandsvistelse.
Dessa hälsokort bör ges till motsvarande gruppledare vid ankomst i Cork.

2. Resan
Max vikt för bagage är normalt 20kg per passagerare. Flygbolaget tar ca 15
euro per kilo för övervikt. Handbagage får vara upp till 6 kg och inte mäta
mer än 50 x 40 x 20 cm.
Följande adress bör finnas med både utanför och innanför bagage:
NAMN STUDENT,
c / o Access English Campus
Parchment Square,
Model Farm Road,
Cork City,
Irland.
Föräldrar kommer att informeras sju dagar i förväg om mötesplats och tid för
avgång från flygplats.

3. Fick Pengar
Eleverna bör få en lämpligt mängd fickpengar och vi rekommenderar mellan
240 och 280 euro för en fyraveckorsperiod. Dessa pengar kan lämnas in i vår
elev bank vid ankomst till Cork och kan dras ut med 24 timmars varsel.
Denna frivilliga möjlighet är endast av säkerhetsskäl och eleverna är fria att
hantera sina pengar som de vill. Access English Campus tar inte ansvar för

	
  

eventuella pengar som inte lämnats in för förvaring.
Föräldrar som vill skicka pengar till en student i Cork under kursen ska
kontakta gruppledarna för detaljer om ett bankkonto där betalning kan göras.
En sådan transaktion är normalt klar inom 24 timmar.

4. Kläder
Eftersom klimatet i Cork kan vara föränderligt (liksom i andra delar av norra
Europa), är det lämpligt att ta med en blandning av kläder, inklusive lätta
regnkläder.
Följande är ett förslag på lista av kläder:
• Idrottskläder: träningsoverall, shorts, sport skor, flip-flops, baddräkt och
handduk.
• Flera kläd byten och tillräckligt med underkläder.
• Regnställ: Regnrock eller liknande plagg.
• Tofflor och pyjamas.
• Necessär
• Tvättpåse.
En bad-mössa krävs när du använder den uppvärmda inomhus poolen på
campus. Sådan kan också köpas i receptionen i campus sportcenter.
5.

Akademiska Programmet

Klasser
Lektionerna hålls vanligtvis under morgon tid. Punktligheten är strikt och
eleverna förväntas vara i klassrummet fem minuter innan klasser inleds.
Eftersläntrare måste motivera sin frånvaro innan de tillåts komma in i
klassrummet.
Studenterna får allt nödvändigt skolmaterial i början av programmet.
Kulturprojektet
Varje elev ska slutföra ett Irländskt kulturprojekt under kursen. Temat för
projektet väljs i samråd med lärare och kommer att bestå av olika intervjuer
och forskning som bedrivs av studenten genom hela staden Cork. Syftet med

	
  

projektet är att uppmuntra eleven att öva engelska på olika platser och i olika
situationer för att bygga självförtroende i att tala engelska.
En ordbok
Eleverna uppmanas att ta med sig en tvåspråkig fick ordbok.

6. Elev Health & Safety
Föräldrar bör meddela oss skriftligen om alla relevanta medicinska detaljer
som de anser vara väsentliga. Detta inbegriper elever under medicinsk
behandling vid tidpunkten för resan. Denna dokumentation bör ges till
motsvarande gruppledare vid ankomst och om möjligt skickas också en kopia
per e-post till: englishcampuscork@gmail.com
Om en elev känner sig sjuk eller råkar ut för en olycka under sin vistelse i
Irland bör de omedelbart informera en gruppledare, lärare eller kamrat.
Tydliga instruktioner om behandling är därför av högsta vikt.
Vi rekommenderar att studenter med läsglasögon och/eller kontaktlinser tar
med en kopia av sin optikers recept.

7. Lokal information
Telefonkontakt
Föräldrar kan kontakta kursansvariga och gruppledare på de telefonnummer
som tilldelats innan eleverna reser till Irland.
Mobiltelefoner och personliga elektroniska apparater
Elever som tar med mobiltelefoner och personlig musikutrustning, måste vara
medvetna om att användningen av dessa inte är tillåtet någonstans på campus
mellan 9.am och 02:00, måndag - fredag.
Likaså uppmanas elever att inte ta med någon typ av dator eller videospel till
Irland då användning av dessa inte är tillåten under kursen i Cork.
Adapter för mobilladdare bör medtagas. Adaptern ska konvertera från en 2polig kontakt till en 3-polig fyrkantig sockel.
Vi rekommenderar att du meddelar tjänsteleverantören för din mobiltelefon

	
  

din avsikt att använda telefonen utomlands, i synnerhet om du tänker använda
det för betalda alternativet.
Wi-Fi
Eleverna kan använda vårt Wi-Fi via sina personliga smart phones på vårt
campus men den här tjänsten finns inte i vårt studentboendet.
Kursledningen tar inget ansvar för förlust eller stöld av personliga ägodelar.
Irländsk tidszon
Irländsk tid är en timme efter de flesta andra europeiska länder.
Mottagning
Eleverna brukar välkomnas av Corks borgmästare under kursen.
Färdbevis
I vissa fall elever kommer att utfärdas med ett pass till Corks kommunala
trafik. Detta pass kan inte överlåtas och får inte användas av någon annan
person. När det gäller missbruk, kommer transportföretaget omedelbart
avbryta passet. I händelse av förlust av färdbevis, kommer företaget att
debitera eleven en ersättningsavgift på 10 € för en dubblett.
Diskotek
Elever över tolv år kan delta i ett diskotek som anordnas av högskolan då och
då under kursen. Anmälningsavgiften är ca 6 € och eleverna åtföljs av sina
gruppledare. Alkoholhaltiga drycker är inte tillgängliga och närvaro är frivillig.
Natt utegångsförbud
Kursföreståndare är de enda som kan tillåta eleverna att återvända till
bostaden senare än den angivna tiden. Tiden är beroende på
aktivitetsprogrammen men eleverna är normalt tillbaka i bostaden omkring
10.30pm. Gruppledarna övervakar elevernas punktlighet i detta avseende.

	
  

Shopping
Vi rekommenderar att eleverna alltid begär ett kvitto vid köp av varor för att
undvika missförstånd. De flesta produkterna är av liknande pris till de i andra
EU-länder.
Vägtrafik
Fordon kör på vänster sida i Irland, till skillnad från de flesta andra europeiska
länder. Eleverna bör ha detta i åtanke när du är ute och går.
Elever är inte tillåtna att använda cyklar, motorcyklar eller köra någon annan
typ av motorfordon.
Måltider
De tre dagliga måltiderna (frukost, lunch och middag), intages i självbetjänings
kafeteria i högskolan från måndag - fredag. Eleverna äter med sin tilldelade
grupp.
På lördagar och söndagar serveras mat normalt i bostaden. Lunchpaket
levereras för lördag utflykter. Middag tas i grupper med ledarna på kvällen. På
söndagar får eleverna göra sina egna arrangemang för lunch eftersom de
vanligtvis är utanför campus.
Om eleven har en födoämnesallergi ska detta anges på kursansöknings
formen. Denna information bör också ges till gruppledarna vid måltiderna för
att undvika komplikationer.

8. Beteende
Alla elever förväntas vara väluppfostrade och respektfulla i sina kontakter
med andra. Bra beteende reflekterar individen, deras familj, kamrater, och
deras hem skola.
Grunder för utvisning:
• Allvarlig brist på respekt gentemot lärare, ledare, elever och andra.
• Innehav, konsumtion eller köp av alkohol (förbjudet för minderåriga enligt
irländsk lag).
• Användning och innehav av olagliga droger av något slag.

	
  

• Stöld.
• Upprepade disciplinbrott, mobbning av andra eller annat oacceptabelt
beteende.
• Brott mot irländsk lag.
I alla ovanstående fall kommer eleven att skickas hem till sina
ursprungsländer. De kostnader som uppstår i denna avkastning kommer att
uppfyllas av elevens föräldrar eller vårdnadshavare. Det gäller även kostnader
för eventuella skador/ersättning till följd av sådant beteende.

9. Gruppledare
Gruppledarna är entusiastiska och ansvarsfulla engelsktalande vuxna, som är
beredda att hjälpa sina elever integrera och delta i alla aspekter av kursen.
10. Slutligen
Kursföreståndare utövar maximal auktoritet under sommarkursen i Irland och
kommer att vidta lämpliga beslut i händelse av oförutsedda omständigheter
under programmet.
Vi hoppas att informationen och riktlinjerna i denna broschyr har varit till din
belåtenhet.

11.

Vårt Campus Område

1. 40 hektar öppna grönområden.
2. Moderna studentbostäder med enskilda rum.
3. Tvättstuga.
4. Rymliga klassrum.
5. Biblioteket.
6. Idrottshall.
7. Uppvärmd inomhus pool.

	
  

8. Gräs och all-väders fotbollsplaner.
9. Friidrotts fält och spår.
10. Biograf.
11. Student café.
12. Affär.
13. Offentliga telefoner.
14. Banker.
15. Bankomater.
16. 24-timmars övervakningskameror.
17. Läsk automater.
18. Regelbunden busstrafik till centrum.
12. Vad

Vårt pris inkluderar

1. Coach transit i Irland; flygplatsen/campus.
2. Boende i enskilt rum i vårt studentboende.
3. Frukost, lunch och middag under kursen. *
4. Tvättstuga.
5. 3 timmars klass varje morgon från måndag - fredag.
6. Didaktiskt material för klassen.
7. Kvalificerade lärare i engelska.
8. Sport, kultur och fritidsaktiviteter fyra eftermiddagar
i veckan.

	
  

9. Språkaktiviteter fyra kvällar i veckan.
10. Heldagsutflykt en gång i veckan.
11. Konstant övervakning av personal.
12. 24 timmars tillgång till Doktorer.
13. Försäkring som täcker olycksfall, sjukdom och hemtransport.
14. Officiell mottagning av borgmästaren i Cork City Hall.
* Se informationen under `Måltider'

	
  

Student Ansökningsblankett
1. Student Detaljer

Efternamn:
Namn:
Nationalitet:
Ålder:
Född: / / Passnummer:
Bostadsadress:
Stad:
Postnummer:
Region:
Land:
Hem telefon:
Personlig Mobiltelefon:
E-postadress: (versaler)
Nivå i engelska:
Nuvarande skola:
Personlighet:
2. Familjeinformation
Faderns namn:
Yrke:
E-postadress:
Mobiltelefon:
Moderns namn:
Yrke:
E-postadress:
Mobiltelefon:
Bor dina föräldrar tillsammans: Ja/Nej (Circle) - Kontakt person:
Antal barn i familjen:
Hur hörde du talas om oss?
Fader/Moder/Lärare/Förmyndare
3. Kursalternativ
I vilken kurs ni vill anmäla: 4 veckor:
3 veckor:
2 veckor:
Önskad
månad:
Är du inskriven som individ eller genom en skola/byrå?
4. Personuppgifter
Lider du av någon medicinsk allergi: Ja / Nej (Circle)
Penicillin: Ja / Nej (Circle)
Tar du för närvarande medicin eller får behandling för någon sjukdom: Ja / Nej (Circle)
Om ja, specificera:
Ange vilken sjukförsäkring kommer du att ha i Irland: A-europeiska
Blodgrupp:
sjukförsäkringskortet B-privata försäkringar Hobby / Sport:
5. Medicinsk Tillstånd
Undertecknad, far/mor /vårdnadshavare
av ........................................................................................ nationalitet och pass nummer
................................. ..och / eller nationalitet ID n ˚ .............................. tillåter företrädare för
Access English Campus att ge sitt medgivande för eventuell röntgen, analys,
bedövningsmedel, diagnos, medicinsk eller kirurgisk behandling, sjukhus vistelse som
bedöms nödvändiga och som sker under allmänt överinseende av en läkare eller kirurg,
om denna diagnos eller behandling utförs i läkarmottagning eller på sjukhus. Härmed
förstås att detta tillstånd beviljas före behovet av en sådan diagnos, medicinsk behandling
eller tillträde till sjukhus och ges i syfte att släppa in en sådan myndighet och samtycke till
ovan nämnda representanter att fatta beslut som dessa läkare och kirurger anser
nödvändiga i enlighet med deras bästa professionella kriterier.
Detta gäller till den 31: a dagen i augusti innevarande år om det inte återkallas skriftligen
på förhand till företrädarna för Access English Campus.
Underskrift av far/mor/vårdnadshavare:

Nationalitet:
Pass eller nationellt ID-N:

	
  

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANMÄLAN
Access English Campus Limited förbehåller sig rätten att avslå en registreringsansökan för
personer de anser olämpliga för kursen i Irland.
Om en elev under kursen i Irland orsakar allvarliga problem med sina lärare, gruppledare,
kamrater eller andra personer i sin omgivning; om deras moraliska eller sociala beteende är
oförenligt med regler och föreskrifter och/eller med lagarna i landet, skall den studerande
skickas hem till sitt eget land efter att högskolan informerar sina föräldrar eller
vårdnadshavare om beslutet. Alla kostnader i samband med hemtransport av eleven samt
kostnaden för eventuella skador/skadestånd till följd av ett sådant beteende ska mötas av
elevens föräldrar eller vårdnadshavare. Hela eller delar av kursavgiften kan också göras
anspråk på i sådana fall.
En €400 reservations avgift betalas tillsammans med kursansökan. Beloppet dras av från
den slutliga kursavgiften.
Det totala beloppet ska vara betalt 28 dagar innan kursen börjar.
Access English Campus tar inget ansvar för förändringar som kan uppstå gällande flygtider,
resvägar eller datum. Varje ökning av kostnaden för flyg kommer att påverka den slutliga
betalningen.
Föräldrar och vårdnadshavare är överens med Access English Campus att deltagandet av
deras söner/döttrar i alla aktiviteter och utflykter inte behöver förhandsanmälas från
kursledningens management.
Tillstånd för Access English Campus att använda fotografiskt material som innehåller den
studerande för framtida reklam eller marknadsföring.
Genom att bekräfta acceptans för bokningen , och om de efterföljande villkoren uppfylls
av den sökande, åtar sig kursledningen att erbjuda alla de tjänster som ingår i kollegiets
prospekt.

Avbeställningsregler för den engelska språkprogrammet
Uppsägningstid:

Straff som gäller för sammanlagda priset:

29-40 dagar före kursstart: 25%
11-28 dagar före kursstart: 50%
0 -10 dagar före kursstart: 100%
Underskrift av far/mor/vårdnadshavare ........................... ..National ID-N...............
Underskrift av student sökande .................................... ..National ID-N ............... ..
Datum:

	
  

RESERVATION FÖRFARANDE
En reservation insättning på € 400 bör ställas till följande bankkonto:
Bank:

Bank of Ireland,
CIT Campus Branch, Cork City, Irland

Iban-nummer:

IE 75 BOFI - 9035-7692 - 2993 95

BIC-kod:

BOFI - IE - 2D

Branch code

90 - 35 till 76

Förmånstagare:

Tillgång Engelska Campus Limited

Koncept:

språkundervisning

* Se till att namnet på inskrivning eleven visas på transaktionerna.
* Resten av kursavgiften måste betalas 28 dagar före ankomst på campus.
1. Dokumentation
▪ Ansökningsblankett.
▪ Undertecknad kopia av de allmänna villkoren.
▪ 2 pass fotografier av den sökande.
▪ En fotokopia av den sökandes pass eller nationellt id-kort.
▪ En fotokopia av det europeiska sjukförsäkringskortet eller alternativt
sjukförsäkringskort.
▪ En kopia av förskottsbetalningen.

	
  

2. Not
1. Ansökningshandlingarna bör ges till din organisera skolan eller byrå.
2. Vänligen kontakta Access English Campus direkt annars skicka in ansökan
via din skola eller akademi.
3. Skicka en bekräftelse på din ansökan till: englishcampuscork@gmail.com
3. kontakta oss
Tillgång Engelska Campus,
Parchment Square,
Model Farm Road,
Cork City,
Irland.

Telefon: +353 872 85 01 63
e-post: englishcampuscork@gmail.com
Hemsida: www.accessenglishcampus.com

