DARŁÓWKO

transport: autokar / własny
zakwaterowanie: ośrodek wypoczynkowy
wiek uczestników: 8 – 14 lat i 11 – 17 lat
czas trwania: 8 dni

ZABAWA, NOWE UMIEJĘTNOŚCI
Letnia Szkoła Języka Angielskiego z native
speakerami

#angielski #morze #mindfulness #teambuilding

Uczestnicy obozu będą mieli okazję rozwinąć swoje miękkie umiejętności
poprzez niekonwencjonalne, prowadzone w języku angielskim warsztaty. TURNUSY I CENY
Kreatywność, twórcze projektowanie, umiejętność rozwiązywania ZALICZKA: 600 PLN
CENA OBOZU
WIEK UCZESTNIKÓW
problemów, nowy i coraz popularniejszy nurt mindfulness czy efektywna SYMBOL TERMIN
(bez opłaty za transport)
komunikacja to tylko niektóre z nich, które z pewnością przydadzą się w
życiu teraz jak i w przyszłości. Wartość dodaną stanowią zajęcia JPD-1
09.07 – 16.07.2020 1690 PLN
8-14 lat
językowe. Proponujemy również gry, zabawy i wycieczki, podczas
17.07 – 24.07.2020 1690 PLN
11-17 lat
których będą towarzyszyć uczestnikom native speakerzy oraz kadra JPD-2
polska.
JPD-3
25.07 – 01.08.2020 1690 PLN
11-17 lat
PROGRAM
Program językowy składa się z dwóch elementów:
- 6 godzin zegarowych zajęć językowych o różnej tematycekonwersacje, doskonalenie gramatyki, słownictwa i pisowni
(lekcje prowadzone w języku angielskim)
- 8 godzin zegarowych praktycznych zajęć kształtujących umiejętności
społeczne i interpersonalne
(warsztaty prowadzone w języku angielskim)
ZAJĘCIA W TERENIE i AKTYWNY WYPOCZYNEK
Oprócz opisanych warsztatów, plażowania i kąpieli w morzu na
uczestników czekają wycieczki do: Parku Wodnego Jan, Latarni Morskiej
w Darłowie oraz do portu morskiego.
Zajęcia językowe i wycieczki krajoznawcze będą przeplatane zajęciami
sportowymi takimi jak siatkówka, koszykówka, badminton, piłka nożna.
Wymagania językowe wobec uczestników: znajomość
angielskiego w stopniu przynajmniej podstawowym.

języka

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek Wypoczynkowy Diuna położony jest 100 m od morza na
rozłożystym, ogrodzonym terenie pośród sosnowego lasu wydmowego,
przy głównym trakcie spacerowym. Pozwala to na nieograniczone
korzystanie z plaży i atrakcji w centrum miasta.
Zakwaterowanie w budynku hotelowym
Pokoje wieloosobowe (2-5 osób) z pełnym węzłem sanitarnym oraz
typu studio (3+3 lub 2+4) ze wspólną łazienką.
Na terenie ośrodka znajduje się kompleks boisk sportowych, plac zabaw,
sala dyskotekowa, sala multimedialna, sale do oraz pracownie do
prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Wyżywienie: 3 x dziennie (śniadanie, obiad + podwieczorek, kolacja) +
suchy prowiant na drogę powrotną.

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszącej 35 osób, impreza
może zostać przez organizatora odwołana bez ponoszenia dodatkowych
kosztów z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia. Organizator
powiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed datą wyjazdu.
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
- 7 noclegów w Ośrodku Wypoczynkowym Diuna
- wyżywienie 3 x dziennie plus suchy prowiant na drogę powrotną;
świadczenia rozpoczynają się kolacją w dniu przyjazdu, kończą się
śniadaniem i suchym prowiantem na drogę powrotną
- ognisko z pieczeniem kiełbasek
- profesjonalnie zaaranżowane dyskoteki
- opieka ratownika, kadry pedagogicznej w tym jednego native speakera
oraz opieka medyczna - pielęgniarka w ośrodku i lekarz dochodzący
- ubezpieczenie AXA: NNW (5000 PLN), KR+CP
- lekcje nauki języka angielskiego w formie zajęć w salach (6 godzin
zegarowych)
- warsztaty doskonalące umiejętności społeczne i interpersonalne
prowadzone w języku angielskim (8 godzin zegarowych)
- materiały dydaktyczne do nauki
- koszulka obozowa
- bogaty program zajęć sportowo-rekreacyjnych
- wycieczki do Parku Wodnego Jan i do Latarni Morskiej w Darłowie
- dyplom potwierdzający udział w Letniej Szkole Umiejętności
FAKULTATYWNIE
180 PLN - warsztaty tenisa ziemnego z elementami języka
angielskiego – 5 pełnych godzin zajęć z instruktorem
Szkoły Tenisa KAMSPORT obejmujących: doskonalenie gry w tenisa
ziemnego na korcie (kort na terenie ośrodka), zajęcia ogólnorozwojowe
oraz zajęcia teoretyczne. Uczestnicy powinni posiadać własne rakiety
(istnieje możliwość wypożyczenia rakiety na miejscu: 20 PLN/turnus).
Zajęcia są realizowane w ciągu 3 do 6 dni pobytu, w zależności od
warunków pogodowych. Warsztaty realizowane przy minimum 5
osobach.
DODATKOWE OPŁATY
140 PLN - dieta bezglutenowa.
WAŻNE INFORMACJE
Osoby korzystające z transportu zorganizowanego muszą posiadać ze
sobą legitymację szkolną.
Uczestników z dojazdem własnym prosimy o przybycie do ośrodka około
godziny 17:00
Adres ośrodka: OW „Diuna” ul. Słowiańska 16, 76-153 Darłówko
(Darłówko Wschodnie)
Odbiór uczestników z dojazdem własnym NAJPÓŹNIEJ do
godziny 11.00.
Uwaga - obowiązkowy odbiór dzieci przez rodziców lub osoby
pisemnie upoważnione.

