hodně zábavy, něco nového se naučíte od rodilých mluvčích
z USA, budete sportovat, navštívíte pár kreativních workshopů
a seznámíte se s pohodovou partou lidí. Náš česko-americký
tým má za sebou již 14 let zkušeností s pořádáním English
Campů a naši lektoři vědí, jak z výuky jazyka udělat zábavu.

Ubytování - Hotel Amerika: Ubytování je

zajištěno v plně vybavených hotelových pokojích.
V ceně pobytu je zahrnuta doprava z Prahy a zpět,
plná penze s pitným režimem, instruktoři, vedoucí, lektoři
a nepřetržitý zdravotní dohled. V ceně pobytu není zahrnuto
úrazové pojištění, které je nutné sjednat individuálně!
Adresa: Hotel Amerika, Samota 1099, 594 01 Velké Meziříčí

Cena dle věku účastníka


(děti do 1 roku zdarma)
zvýhodněná cena platí při přihlášení a zaplacení do 30.4.2018
Zvýhodněná cena

1-2 roky
3-4 roky
5-17 let
od 18 let

 1 500,- Kč 		
 2 500,- Kč			

 3 400,- Kč			

 3 900,- Kč			

Cena po 1.5.2018

1 900,- Kč
2 900,- Kč
3 900,- Kč
4 400,- Kč

Specifika přihlášky: přihlášení nastane odesláním

přihlášky v elektronické podobě; u dětí do 18 let je nutný
písemný souhlas zákonného zástupce odevzdaný při odjezdu
(formulář zašleme), a zaplacením ceny tábora na číslo účtu:
☻ 45624220/2700
var. symbol: 4DDMMRR
(napište číslo 4 a pak den/měsíc/rok narození účastníka)

Možné dotazy individuálně zodpovíme na čísle 214 214 817
nebo na mailu englishcamp@su-czech.org
* V případě potřeby lze domluvit individuální termín platby.
* Pokud vám zaměstnavatel poskytne příspěvek, je možné
na vyžádání vystavit fakturu.
* Neváhejte se na nás obrátit také v případě,
		
že je pro vás cena tábora
		
příliš vysoká.

první termín

Aktivně si odpočinete a v krásném prostředí zažijete

14. - 21.7. 2018

se bavit s lidmi z USA a ČR v krásné přírodě, pojeďte s námi.

Přihlášení pomocí formuláře: https://goo.gl/forms/FCNeDhsp8cW0bgoz2
Případě zasílejte tištěnou verzi na adresu: Martin Hejl, Římská 43, 120 00 Praha 2 

www.su-czech.org		

//

www.pochoden-praha.cz

s lektorským týmem a trenéry z Michiganu, USA

Summer English Camp 2018

Zábava je slovo, které náš tábor nejlépe vystihuje. Chcete-li

