SUKCES POD PALMAMI
LETNI OBÓZ Z SUKCESEM

2 - 13 lipca 2019
OPIS WYJAZDU
TERMIN: 2 -13 lipca 2019 r.
ZAPEWNIAMY I GWARANTUJEMY:
Zakwaterowanie w malowniczo położonym Ośrodku nad Zalewem Tatar
Obiekt Tatar usytuowany jest nad samym Zalewem Tatar na zielonych obrzeżach 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 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 i ciekawe zakątki
świata – będziemy podróżować po wielu krajach odkrywając ich piękno!
Przed nami starożytny Egipt, tajemnicze Indie i słoneczne Hawaje!
Razem z naszą wykwalifikowaną kadrą będziemy odkrywać te niezapomniane krainy, poznawać nowe języki,
smakować ich przysmaków oraz uczyć się tańców regionalnych.
Nauczymy się pisać hieroglifami i liczyć jak prawdziwi starożytni Egipcjanie. Poznamy bogów starożytności i
weźmiemy interview u samego faraona!
Poznamy tajemniczy kalendarz
plemienia Majów, zagramy w tradycyjne
hawajskie gry takie jak KONANE i
limbo.
Girlandy lei zrobione własnymi rękami
będą cieszyć swoimi kolorami przez
cały pobyt na obozie oraz po powrocie
do domu. Nauczymy się tańca
bollywood i poznamy historię
pochodzenia Mandali i święta Holi, co
będzie wyglądało bardzo kolorowo!
Zagłębimy się w tajniki mumifikacji i stworzymy swoją własną! Niesamowite!
Wzorem lat ubiegłych zajęcia językowe oraz zajęcia ruchowe odbywać się będą dwa razy dziennie:
przedpołudniem oraz po południu. Rano, na zajęciach językowych będziemy poznawać historię i kulturę
danego regionu, a popołudniu wykorzystywać tę wiedzę w praktyce: konstruując, współpracując i rozwiązując
zagadki.
Wieczorem na uczestników czeka moc atrakcji wymagające logicznego myślenia oraz współpracy, konkursy i
podchody, wyjątkowe ogniska, pokazy filmów tematycznie związanych z zajęciami, dyskoteki oraz liczne
niespodzianki.
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!
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 pod czujnym okiem ratowników.

KOSZT WYJAZDU
KOSZT WYJAZDU: 1950 zł
I rata w wysokości 600 zł do 31.03.2019r
II rata w wysokości 600 zł do 15.05.2019r
III końcowa rata do 15.06.2019r

!!! Uwaga oferta FIRST MINUTE !!!
!!! tylko do 15 marca cena podstawowa 1890 zł !!!
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 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.

