AKADEMIA SUKCESU
LETNI OBÓZ Z SUKCESEM

4 - 15 lipca 2017
OPIS WYJAZDU
TERMIN: 4 -15 lipca 2017 r.
ZAPEWNIAMY I GWARANTUJEMY:
Zakwaterowanie w malowniczo położonym Ośrodku Tatar w Rawie
Mazowieckiej
Obiekt Tatar usytuowany jest nad samym Zalewem Tatar na zielonych obrzeżach miasta Rawy Mazowieckiej.
Ośrodek dysponuje 2,3 i 4 osobowymi pokojami z
łazienkami.
Do naszej dyspozycji będzie:
stołówka, kawiarnia, sala konferencyjna, sala
dydaktyczna, sala telewizyjna, sala dyskotekowa,
plaża z pomostem i strzeżonym kąpieliskiem,
wypożyczalnia sprzętu wodnego, plac gier i zabaw,
boiska do piłki nożnej, siatkowej, ręcznej i koszykówki,
wytyczone miejsce na ognisko.
Przygotowane są także specjalne miejsca na świeżym
powietrzu, które pozwolą nam przeprowadzić zajęcia w
plenerze.

-Pełne wyżywienie: 3 smaczne posiłki dziennie
-Opiekę doświadczonych wychowawców (m.in. znanych Państwu lektorów i pracowników
Sukcesu)
-Opiekę medyczną w pobliskim Ośrodku Zdrowia
-Ubezpieczenie NNW
-Transport komfortowym autokarem do miejsca obozu i z powrotem

ZAJĘCIA PRZEWODNIE
Ciekawe i kreatywne zajęcia językowe oraz sportowo - rekreacyjne:
W tym roku chcemy zajrzeć głębiej, wyżej i dalej, by odkryć najciekawsze tajemnice naszej
planety Ziemia!

Pakujcie walizki, zapnijcie pasy, startujemy już w lipcu!
Naszą bazą wypadową będzie Ośrodek Tatar, ale dzięki zajęciom odkryjemy bardzo dalekie zakątki świata.
W poprzednich latach podróżowaliśmy po wielu krajach odkrywając ich piękno. W tym roku chcemy jeszcze
więcej! Przemierzymy lądy i morza,
pustynie i lodowce! Odkryjemy na
którym kontynencie żyje najwięcej
zwierząt oraz jak nazywa się
najmniejsze państwo świata! Zagłębimy
się w wiry historii, by poznać historie
rycerzy, księżniczek i smoków!
Dowiemy się, jak powstawał język
angielski i skąd pomysł na grę w
koszykówkę! Spróbujemy zbudować
własny instrument muzyczny i nakręcić
teledysk!
Zapraszamy na wyjątkowy obóz językowy, kipiący pomysłami, roztańczony i rozśpiewany! Nie ma mowy o
nudzie! Zapisz się już dziś i dołącz do grona zadowolonych uczestników!
W programie: zajęcia językowe dwa razy dziennie prowadzone przez doświadczoną kadrę, wycieczki, gry
terenowe, pokazy filmów, dyskoteki, ognisko oraz kilka niespodzianek!
Rzetelna wiedza podana w atrakcyjny sposób to znak rozpoznawczy naszych obozów.
Podczas całego wyjazdu chcemy jak najczęściej przebywać na świeżym powietrzu i ciekawie spędzać czas.
Otaczający las pozwoli na zorganizowanie zajęć w terenie (wyprawy, podchody, poszukiwania skarbów, itp.)
Oczywiście nie zapomnimy o miłośnikach sportu. Na terenie ośrodka będziemy mieli do dyspozycji boisko do
piłki nożnej, siatkówki, plac zabaw i wiele innych miejsc do zabawy.
Jeżeli aura będzie nam sprzyjać codziennie będziemy pluskać się i pływać w jeziorze z wydzielonym
kąpieliskiem.

KOSZT WYJAZDU
KOSZT WYJAZDU: 1799 zł
I rata w wysokości 500 zł do 31.03.2017r
II rata w wysokości 500 zł do 15.05.2017r
III końcowa rata do 15.06.2017r

Dla kursantów Sukces - Szkolenia Językowe dodatkowe 5% rabatu!!!
Zaliczkę lub całkowitą opłatę prosimy wpłacać na konto:

Sukces - Szkolenia Językowe
30 1140 2004 0000 3902 7662 8347
W tytule przelewu prosimy wpisać: „zaliczka/opłata za obóz + imię i nazwisko dziecka”

KONTAKT
Sukces - Szkolenia Językowe
Ząbki, ul. Malczewskiego 6
Tel. 22 498 49 50, 608 550 234, 516 171 939
www.sukces-szkola.pl
sukces@sukces-szkola.pl
Zapraszamy do obejrzenia relacji z poprzednich obozów na naszej stronie internetowej www.sukces-szkola.pl
oraz na naszej firmowej stronie na facebook’u www.facebook.com/szkoleniajezykowe.sukces.

