Drodzy Rodzice,

zapraszamy do skorzystania z naszej oferty wakacyjnej. Nasze obozy mają dwa „typy” :
Summer Camp Junior dla dzieci w wieku 6-13 lat oraz Summer Camp Teens dla
młodzieży w wieku: 14-17lat.
Terminy obozów:

23.06.2019 do 04.07.2019 – dostępny Camp Junior i Camp Teens
06.07.2019 do 15.07.2019 - dostępny Camp Junior

Poniżej przedstawiamy szczegółową ofertę obozu:
MIEJSCE: Sielpia Wielka
ZAKWATEROWANIE:
Hotel Energetyk - pokoje 2,3,4,5 os www.hotelenergetyk.pl
WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie+podwieczorek
TRANSPORT: Autokar
GRUPY: Wiek uczestników naszych obozów to: Junior Summer Camp: 6 – 13 lat. Teen
Summer Camp: 14-17lat.
Dzieci i młodzież z obu obozów dodatkowo podzielone są na grupy o zbliżonym wieku i
nasze grupy, nawet w tych starszych wiekowo grupach nie przekraczają 15 os zatem są
bardzo kameralne. W grupie najmłodszej dodatkowo jest przydzielona osoba pomagająca
i wspierająca wychowawcę np: przy posiłkach czy wieczornych aktywnościach.
KADRA: doświadczeni instruktorzy i lektorzy Lingo-Star współpracujący z nami od lat.
Wierzymy, że kadra obozowa to klucz do udanego obozu, dlatego nasi wychowawcy i
instruktorzy są wybierani z największa starannością. Są to osoby z dużym
doświadczeniem i jeszcze większą pasją do pracy z dziećmi! Zachęcamy do obejrzenia
filmu promującego zapisy na obóz, gdzie zobaczycie Państwa kilku instruktorów, którzy
będą w naszej kadrze 2019.
PROGRAM:
Junior Summer Camp – codzienne warsztaty językowe ( 2 godz dzienne) prowadzone w
formie zabawy, projektów, np: muzycznych, multimedialnych
– warsztaty naukowe: chemiczne, fizyczne, paleontologiczne
- warsztaty robotyczne oraz nauka programowania w świecie Minecraft
– codzienne zajęcia sportowe oraz spartakiada

– zajęcia taneczne (dla chętnych)
– wycieczki piesze
- codzienne wieczorne aktywności, np: ogniska, podchody, wieczór talentów i inne
- dodatkowo w tym roku również odbędą się warsztaty łucznicze. Koszt tych warsztatów
jest już wliczony w cenę obozu.
- w koszt obozu wliczone jest również wyjście do parku linowego oraz jedna całodniowa
wycieczka autokarowa (jej kierunek będzie podany bliżej wyjazdu na obóz gdy poznamy
szczegółowo wiek uczestników tegorocznego obozu. W zeszłym roku całodniowa
wycieczka odbyła się do Parku Jurajskiego w Bałtowie wraz z Parkiem Rozrywki).
Teen Summer Camp - – codzienne warsztaty językowe ( 1,5 godz dzienne) prowadzone
w formie gier, projektów, np: multimedialnych.
- pełna kampania fabularnej gry wyobraźni (RPG) oraz ćwiczenia sceniczne w ramach
LARPG
– warsztaty aktorskie i retoryczne „jak mówić aby nas słuchano”
- teambuilding i trening umiejętności miękkich
- mnemotechniki i efektywne przyswajanie wiedzy
– codzienne zajęcia sportowe oraz spartakiada
– wycieczki piesze oraz fabularne gry terenowe
- zajęcia z rękodzieła (tworzenie rekwizytów i strojów)
- woodcraft, sztuka przetrwania i terenoznawstwo
-w koszt obozu wliczone jest również wyjście do parku linowego oraz jednodniowa
wycieczka autokarowa.

KOSZT:

Turnus 12 dniowy 23.06 – 04.07.2019
Junior Summer Camp 1960zł lub 1860zł (przy zapisie rodzeństwa)
Sposób płatności:
Koszt 1960 zł:
I zaliczka ( przy zapisie dziecka): 650,00zł,
II zaliczka: 650,00zł w terminie do 30.03.2019r,
III zaliczka: 660,00zł w terminie do 30.05.2019r

Koszt: 1860 zł Przy zapisie rodzeństwa:
I zaliczka ( przy zapisie dziecka): 650,00zł,
II zaliczka: 650,00zł w terminie do 30.03.2018r,
III zaliczka:560,00zł w terminie do 30.05.2018r
Teen Summer Camp 2000 zł lub 1900zł (przy zapisie rodzeństwa)
Sposób płatności:
Koszt 2000 zł:
I zaliczka ( przy zapisie dziecka): 650,00zł,
II zaliczka: 650,00zł w terminie do 30.03.2019r,
III zaliczka: 700,00zł w terminie do 30.05.2019r
Koszt: 1900 zł

Przy zapisie rodzeństwa:

I zaliczka ( przy zapisie dziecka): 650,00zł,
II zaliczka: 650,00zł w terminie do 30.03.2019r,
III zaliczka:600,00zł w terminie do 30.05.2019r

Turnus 10 dniowy 06.07 – 15.07.2019 :
Sposób płatności:
Koszt 1660 zł
I zaliczka ( przy zapisie dziecka): 550,00zł
II zaliczka: 550,00zł w terminie do 30.03.2019r
III zaliczka: 560,00zł w terminie do 30.05.2019r
Koszt: 1577 zł

Przy zapisie rodzeństwa:

I zaliczka ( przy zapisie dziecka): 550,00zł,
II zaliczka: 550,00zł w terminie do 30.03.2019r,
III zaliczka:477,00zł w terminie do 30.05.2019r

LICZBA MIEJSC: OGRANICZONA! Zatem zapraszamy do zapisów. W momencie zgłoszenia
w przeciągu maksymalnie 3 dni powinna zostać wpłacona 1 zaliczka (bądź całość opłaty)
aby miejsce zostało zarezerwowane dla Państwa dziecka. W przypadku braku wpłaty
zgłoszenie to zostaje przeniesione na listę rezerwową i nie możemy zagwarantować
Państwu , że będzie jeszcze później miejsce na obozie.

Wszelkie pytania dotyczące strony organizacyjnej obozu (finanse, zakwaterowanie/
liczebność grup, transport) prosimy kierować do : Iza Zych na mail: lato(at)lingostar.pl
Wszelkie pytania dotyczące programowej strony obozu prosimy kierować do: Natalii Witek na
mail: natalia.witek(at)lingostar.pl

Zapraszamy! To będzie niezapomniany obóz dla Państwa dziecka! My już się cieszymy na
ten czas!
ZESPÓŁ LINGO-STAR

