SUKCES W KOSMOSIE
LETNI OBÓZ Z SUKCESEM

30.06 – 11.07.2018r.
OPIS WYJAZDU
TERMIN: 30.06 – 11.07.2018 r.
ZAPEWNIAMY I GWARANTUJEMY:
Zakwaterowanie w malowniczo położonym Ośrodku Wypoczynkowym
Kormoran w Sycowej Hucie. www.owkormoran.com
Ośrodek Wypoczynkowy „Kormoran” to idealne miejsce
dla dzieci i młodzieży. Obiekt położony jest bezpośrednio
nad jeziorem Sudomie i otoczony lasem iglastym. Do
dyspozycji będziemy mieć 4, 5 i 6-osobowe pokoje z
pełnym węzłem sanitarnym.
Możemy korzystać także z kawiarni, sal dydaktycznych,
sali dyskotekowej, plaży z pomostem i strzeżonym
kąpieliskiem, boisk oraz tyrolki.
Przygotowane są także specjalne miejsca na świeżym
powietrzu, które pozwolą nam przeprowadzić zajęcia w
plenerze.

ZAPEWNIAMY:
- 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,
- opiekę ratownika

ZAJĘCIA PRZEWODNIE
Ciekawe i kreatywne zajęcia językowe oraz sportowo - rekreacyjne:
!!!KOSMOS!!! Tak daleko jeszcze nie byliśmy!
Czy myślicie, że w czasie naszych poprzednich obozów odkryliśmy najdalsze i najciekawsze miejsca
dostępne człowiekowi? No, prawie, ale jeszcze trochę zostało.
Dlatego w tym roku zabierzemy Was w podróż poza granice najciekawszych tajemnic naszej planety
i udamy się w KOSMOS.
Gotowi ?! Zaczynamy odliczanie !!! 3, 2, 1, Startujemy !!!
Kosmos. Tajemniczy, bezkresny zbiór galaktyk o niezliczonej liczbie gwiazd i planet...
A pośród nich Droga Mleczna - między innymi ze swoim
Układem Słonecznym i zielono-błękitną planetą zwaną
Ziemią...
Przygotujcie się na wakacyjną przygodę, podczas której
dowiemy się wiele o naszej galaktyce oraz innych
zjawiskach, odległych od naszej planety o miliony lat
świetlnych. Tam badacze próbują od tysiącleci zgłębić
największe sekrety Wszechświata...
... ale nie będzie to możliwe bez Waszej pomocy!
Dołączcie do kosmicznej odysei z ekipą Sukcesu!
Będziemy zgłębiać tajniki Mocy, uczestniczyć w
tematycznych grach terenowych, budować modele statków
kosmicznych. To jeszcze nie wszystko…. Nauczymy się
także technik walki na miecze świetlne, podróżować między
planetami, i kto wie - może nawet poznamy mieszkańców
którejś z nich.
Podczas naszej podróży przez Kosmos poznamy wielu naukowców i odkrywców otaczającego nas
Wszechświata. Może zdradzą nam coś o czym jeszcze nikt nie wie?
Już teraz zapisz się na nasz obóz! W barwnej oprawie językowej, sportowej i artystycznej przygotowanej przez
naszą wspaniałą kadrę będziemy mogli uczestniczyć w różnych zajęciach, w których każdy znajdzie coś dla
siebie!
Nie czekajcie! Dołączcie do nas! Kosmos czeka właśnie na Was!

W programie: codzienne zajęcia językowe prowadzone przez doświadczoną kadrę, wycieczki, gry terenowe,
pokazy filmów, dyskoteki, ognisko oraz mnóstwo 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.
Pobliski las pozwoli na zorganizowanie zajęć w terenie (wyprawy, podchody, poszukiwania „kosmitów”, 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 spędzenia aktywnie czasu.

KOSZT WYJAZDU
KOSZT WYJAZDU: 1799 zł
I rata w wysokości 500 zł do 31.03.2018r
II rata w wysokości 500 zł do 15.05.2018r
III końcowa rata do 15.06.2018r

Dla kursantów Sukces - Szkolenia Językowe dodatkowe 5% rabatu!!!
Zaliczkę lub całkowitą opłatę prosimy wpłacać na konto:
Sukces - Szkolenia Językowe sp. z o. o.
05-091 Ząbki, ul. Dzika 37a

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

KONTAKT
Sukces - Szkolenia Językowe Sp. z o. o.
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.

