If you want to speak English
better and have fun, this
camp is FOR YOU!
Kempu se účastní lidé všech generaci!

ORGANIZÁTOR
Anglický klub Kladno o.s.
IČO 266 49 888

Kontaktní osoba: Marcus Denny
marcusdenny@gmail.com

MÍSTO KONÁNÍ
Penzion Tavba
Smetanova 636, 471 14 Kamenický Šenov

English Camp
v Kamenickém
Šenově
3.-10. července

Představte si
anglický tábor v
klidné oblasti na
rozhraní
Lužických hor
a
Děčínské
pahorkatiny

Nezapomenutelná týdenní výuka
angličtiny pod vedením 15 lektorů
z Anglie a USA!
Doprava - individuální.
Pozn.: Dobrodružnější povahy mohou dorazit vlastními silami na
50°46'44.78" s.š.; 14°28'15.35" v.d.

Ubytování

Anglický klub Kladno
Anglický klub je občanské sdružení, které
spolupracuje se svou sesterskou organizací Biblický
sbor křesťanů Kladno (BSKK). Již řadu let pořádá
rekreační pobyty s výukou angličtiny pro dospělé a
rodiny s dětmi. Naším cílem je pomoci lidem lépe
konverzovat v anglickém jazyce a dát lidem možnost
seznámit se s křesťany neformálním způsobem.
Naši přátelé přijíždějí každý rok z USA a mají
dlouholeté zkušenosti s výukou angličtiny zajímavou
formou. Tak přijďte také a přesvědčte se!

Program
• dopolední výuka angličtiny v malých skupinách

(podle stupně znalosti jazyka)
• po dobu výuky i večerních programů je zajištěn

• penzion leží na okraji městečka Kamenický Šenov, které má
bohatou sklářskou historii,
• areál penzionu je rozsáhlým lesoparkem spojen s okolními
lesy, v blízkosti se nalézá ojedinělý útvar Panská skála,
• nedaleko se nachází oblast Labských pískovců - Národní
park České Švýcarsko.

Platební podmínky
Děti do dvanácti let - 3.190,- Kč

Sraz na místě

s rozdělením obsazení pokojů

________________________________
Manželka/manžel (v případě účasti)

Jména a věk dětí (v případě účasti)

4.

Žitava)

Jméno a příjmení

1.
2.

• odpolední rekreace, sporty, hry,

• plánujeme společný výlet za hranice (Ochranov,

Vyplňte prosím HŮLKOVÝM PÍSMEM

_____________________________________________

3

příběhy lidí, kteří se setkali s osobou Ježíše Krista

Kód účastníka (datum narození): __________________

Cena zahrnuje ubytování, plnou penzi, pronájem tělocvičny,
studijní materiály a kempové tričko.

• možnost konverzace po celý den!

• večer uslyšíme více o křesťanství a také životní

English Camp Kamenický Šenov 2010

Dospělí - 3.790,- Kč

samostatný program pro děti

výlety do okolí, workshopy

Přihláška na

Do 30. května 2010 je nutné uhradit zálohu 2000,- Kč.
Celá částka (doplatek 1790,- Kč) musí být zaplacena
nejpozději do 30. června 2010.
VAŠE REGISTRACE BUDE PLATNÁ
AŽ PO ZAPLACENÍ CELÉ ČÁSTKY!
Při zrušení registrace účtujeme storno poplatek ve výši
500,- Kč.
Při placení doplatku až v den registrace si v případě
plného obsazení vyhrazujeme právo nepřijmout účastníka
k pobytu a v takovém případě účtujeme storno poplatek
ve výši zálohy.

Zaplaťte převodem na účet nebo složenkou typu A:

Česká Spořitelna Vrchlického 2363, Kladno
Číslo účtu: 0392800399 Kód banky 0800
Variabilní symbol: napište datum narození

Přihlášky zasílejte na adresu:

_____________________________________________
_____________________________________________

(děti do 15ti let musí být alespoň s jedním rodičem)

Adresa _______________________________
_____________________________________________

Telefon ______________________________
E-mail _______________________________
(Potvrzení o registraci Vám pošleme emailem)

Vyznačte, jaká je vaše aktivní znalost angličtiny
Začátečník

Pokročilý
1

2

3

4

5

6

7

8

Sobota 3.7. od 14 hodin

Anglický Klub Kladno

Ukončení pobytu
Sobota 10.7. ve 14 hodin

27201 Kladno

Přihlašuji se závazně na English camp 2010.

Informace

_____________________________________

731 952 960 732 723 317
www.englishklub.cz

Datum a podpis

Dům Kultury Kladno
Nám. Sítná 3127

Velikost trička S

M

L

XL

Neváhejte – kapacita je omezená!

