School Tour
jazyková škola

LETNÍ JAZYKOVÝ TÁBOR
KRKONOŠE 2021
Vážení rodiče,
jazyková škola SCHOOL TOUR pořádá v době letních prázdnin již tradičně dětský tábor
s výukou anglického/německého jazyka. Výuka probíhá v dopoledních hodinách, odpoledne mají děti
program plný her, výletů a soutěží. Nechybí karneval, táborák, diskotéka či noční hra. Tábor je vhodný
pro děti ve věku 5 – 18 let.
Ubytování:

Horský penzion Mileta, Velká Úpa, Krkonoše
Jedná se o zděný objekt, který se nachází v první třetině skiareálu Portášky, v klidném
místě u lesa, cca 2 km od Pece pod Sněžkou. Objekt je velmi dobře vybaven. Na
každém pokoji vlastní sociální zařízení. V penzionu jsou tři společenské místnosti,
kulečník, stolní fotbal, herna stolního tenisu, TV. Před objektem volejbalové hřiště a
trampolína. K dispozici rovněž sportovní hřiště ve Velké Úpě.

Stravování:

Přímo v objektu, formou plné penze, čaj, šťáva k dispozici nepřetržitě.

Termín:

3. 7. – 12. 7. 2021

Výlety:

Součástí tábora bude pro zájemce celodenní výlet do Janských Lázní (lanovkou na
Černou Horu), návštěva bobové dráhy v Peci pod Sněžkou (Relax park) a výlet do
Trutnova s návštěvou aquaparku.

Doprava:

autobusem

Cena:

4.400,-Kč – zahrnuje ubytování, stravování, pedagogický dozor, dopravu z Prahy na
místo a zpět, základní pojištění.
Pokud Vás naše nabídka zaujala, vyplňte laskavě tuto přihlášku a zašlete ji na naši adresu,
e-mailem, příp. faxem. Obratem Vám zašleme podrobné informace.
S pozdravem
Ing. Jiří Růžička

............................................................................. PŘIHLÁŠKA ...............................................................
Jméno a příjmení dítěte: ........................................................................e-mail:..........................................................
Adresa: ...............................................................................................................................RČ: .................................
Telefon na rodiče v době konání tábora: ....................................................................................................................
Zvolený jazyk: ................................................................ Stupeň znalosti: .................................................................
Souhlasím s účastí mého dítěte na táboře: ................................................................................................................
(podpis rodiče)

Požadované údaje budou zpracovány v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů.

ADRESA: BARANOVA 4/1901, PRAHA 3, 130 00
TEL: +420 222 720 138  FAX: +420 222 720 138  MOBIL: +420 608 138 941, +420 777 284 700
WEB: WWW.SCHOOLTOUR.CZ  EMAIL: INFO@SCHOOLTOUR.CZ

