Angličtina – investice do budoucnosti. Již 25 let přitahují pozornost rodičů i dětí letní jazykové tábory SUMMER TIME CAMPS. Aby si mezi nimi
mohl vybrat opravdu každý, liší se svou formou a náročností výuky. Jazykový kurz ENGLISH 4 YOU je vyhledáván především pro svoji intenzivní
výuku angličtiny v atraktivním prázdninovém prostředí. Angličtina se stává nezbytným předpokladem pro zapojení moderního člověka do vyspělé
společnosti, a proto jistě nikoho nepřekvapí, že právě o program ENGLISH 4 YOU je stále větší zájem. Rekreační střediska SUMMER TIME
a EUROCAMP přivítají jeho účastníky již poosmnácté. Kurz je určen dětem, které již mají alespoň základní znalosti angličtiny a bude pro ně tedy
přínosné, aby si zdokonalily své dosavadní praktické jazykové dovednosti. Nejefektivnější cestou je dlouhodobý kontakt s rodilými mluvčími. Přijměte
proto naše pozvání na kurzy ENGLISH 4 YOU 2019 v krásném jihočeském prostředí.
Program kurzu. Základem výukového programu jsou tři dopolední a dvě odpolední vyučovací hodiny, kdy lektor
anglického jazyka (rodilý mluvčí) aktivně s dětmi pracuje v učebnách nebo při pěkném počasí třeba na terase
či louce. Kurz je zaměřen zejména na prohloubení konverzačních schopností, aktivní vnímání řeči a přirozenou
výslovnost. Důležité je nejen cizí řeči rozumět, ale také umět spontánně reagovat a hovořit. Vhodně je opakována
i gramatika, která doplňuje hlavní zaměření kurzu. Kromě samotné výuky děti se svými lektory absolvují i ostatní
program kurzu, jako je sportování, různé zábavné hry a soutěže, koupání, plavba na pramicích, výlety do okolí,
táboráky, diskotéky a párty, a tak celé dny konverzují především anglicky. Právě děti jsou díky svému věku
schopny překvapivě rychle a přirozeně pojmout cizí řeč včetně nových výrazů i výslovnosti, a tak neustálý přímý
kontakt s angličtinou vede k rychlejšímu osvojování jazykových dovedností. Výukový pobyt je zakončen
zábavným odpolednem, kdy každá skupina dětí spolu se svým lektorem prezentuje program (pohádky, scénky,
anekdoty, písničky – vše samozřejmě anglicky), který si spolu v průběhu kurzu připravili. Zvláštní kouzlo má
i poznávací výlet za krásami jihočeského kraje, kde děti cestou provází poutavý výklad a hry v angličtině. Lektoři
jim nejen popisují okolí, ale později s nimi znovu opakují, co vše na výletě viděly.
Profesionalita výuky. Dlouhodobě spolupracujeme s renomovanými jazykovými agenturami, které zaručují,
že naši lektoři jsou opravdu kvalitní. Dovedou totiž nejen dobře předávat své znalosti, ale mají i hezký vztah
a zodpovědný přístup k dětem. Lektoři angličtiny jsou výhradně rodilí mluvčí a pocházejí z Anglie, USA,
Kanady nebo Austrálie. Všichni jsou profesionály v oboru práce s dětmi, mnozí již řadu let vyučují angličtinu na českých školách. Vyžadujeme,
aby byli minimálně absolventy International TEFL Certificate Training Program, který připravuje rodilé mluvčí angličtiny k výuce dětí a studentů. Naši
lektoři získali vzdělání na řadě prestižních zahraničních škol nebo jsou certifikováni renomovanými jazykovými agenturami: TEFL Worldwide Prague
(www.teflworldwideprague.com), Oxford House (www.oxforhouse.cz), či ITC - International (www.itc-international.eu). V každém oddílu pracuje
s anglickým lektorem zároveň také český asistent. Je významnou oporou lektora a jsou na něj kladeny stejně vysoké profesionální požadavky.
Atraktivní umístění. Prostředí, kde se kurzy ENGLISH 4 YOU konají, překvapí svou malebností. Vždyť toto místo sloužilo k pořádání letních táborů už
za první republiky. Již léta využíváme pro kurzy ENGLISH 4 YOU nejen rekreačního střediska SUMMER TIME, ale i rekreačního střediska
EUROCAMP. Obě střediska se nacházejí v bezprostřední blízkosti a poskytují výborné podmínky pro pořádání našich programů pro děti. Jsou
srovnatelná nejen svou polohou, ale i vybavením. Vedle učeben uzpůsobených právě pro výuku jazyků střediska nabízejí i několik hřišť na volejbal
a fotbal, stolní tenis a další vybavení k provozování mnoha různých sportovních a společenských aktivit. Zdaleka ne všechna rekreační střediska
se mohou pochlubit tím, že leží v srdci jihočeských lesů a nedaleko tak romantické a poklidné řeky, jakou je Lužnice. Zde, zhruba uprostřed mezi městy
Tábor a Bechyně, se klene slavný empírový řetězový most, jehož okolí, pokud to počasí dovolí, využíváme k pohodlnému a bezpečnému koupání v řece.
O bezpečnost je dbáno vždy – ve vodě, při plavbě na pramicích, při hrách v lese i při samotné výuce.
Jeden termín jazykového kurzu se letos uskuteční v rekreačním středisku
EUROCAMP, dalších šest v rekreačním středisku SUMMER TIME.
Na levé straně obrázku se nachází středisko SUMMER TIME, o kterém
se můžete více dozvědět také na stránkách našeho dětského tábora
SUMMER TIME (www.detskytabor.cz). Vpravo je umístěno středisko
EUROCAMP, podrobněji je popsáno na stránkách našeho anglického
tábora EUROCAMP (www.anglickytabor.cz). Přehled všech letních
programů, které zde pro děti pořádáme, najdete na www.syka.cz.
Spolehlivost a jistota. V rámci všech našich činností dbáme především na to, aby o děti bylo stále dobře postaráno. To se týká zejména výběru
zkušeného personálu, ať už se jedná o lektory angličtiny nebo další výchovný personál, který v případě potřeby mluví s dětmi česky. Naše kuchařky
a kuchaři jsou profesionálové v oboru dětského stravování a pro děti připravují vždy pestrý jídelníček: dvě teplá jídla denně, snídaně, svačiny, ovoce,
pitný režim. K ubytování v rekreačním středisku SUMMER TIME slouží chaty, z nichž každá má dva pokoje o čtyřech až šesti lůžkách, předsíň
a verandu. V rekreačním středisku EUROCAMP v každé chatě čekají na děti čtyři lůžka – ideální pro skupinu kamarádů. Sociální zařízení jsou vybavena
sprchami s teplou vodou a nabízejí vysoký standard. Nezapomínáme ani na pojištění všech našich akcí. Naše cestovní kancelář je samozřejmě
pojištěna proti úpadku. Nejeden z účastníků SUMMER TIME CAMPS tráví s námi prázdniny již řadu sezón. Mnohdy se stává, že děti během jediného
léta stihnou absolvovat i víc než jeden z našich programů. To nepochybně svědčí o oblibě našich táborů a kurzů.
Věk, termíny, ceny. Kurz je vhodný pro děti od 7 do 17 let, které jsou alespoň částečně seznámeny se základy anglického jazyka. Program je však
uzpůsoben i pro velmi pokročilé studenty, protože účastníci jsou rozděleni do jednotlivých skupin podle jazykových schopností, s citlivým přihlédnutím
k jejich věku. Abychom zaručili maximální efektivitu programu, záměrně nikdy nevyužíváme plnou ubytovací kapacitu našich rekreačních středisek.
Avšak zájem je skutečně značný, a tak zde letos pořádáme kurz v sedmi termínech. Termíny B1-B6 lze spojovat do dvoutýdenních pobytů.

Turnus
B1
A1
B2
B3
B4
B5
B6

Termín
od 21. července do 28. července 2019
od 27. července do 3. srpna 2019
od 28. července do 4. srpna 2019
od 4. srpna do 11. srpna 2019
od 11. srpna do 18. srpna 2019
od 18. srpna do 25. srpna 2019
od 25. srpna do 1. září 2019

Místo konání
středisko SUMMER TIME
středisko EUROCAMP
středisko SUMMER TIME
středisko SUMMER TIME
středisko SUMMER TIME
středisko SUMMER TIME
středisko SUMMER TIME

Cena
5590,- Kč
5590,- Kč
5590,- Kč
5590,- Kč
5590,- Kč
5590,- Kč
5590,- Kč

(Doprava z Prahy a zpět je zajištěna kvalitními autobusy a není zahrnuta v ceně. Na poukaz může přispět podnik, odbory nebo i zdravotní pojišťovna. Cena zahrnuje DPH.)

Přijměte naše pozvání na ENGLISH 4 YOU 2019! V případě Vašeho zájmu Vám rádi podáme další informace:

SYKA AGENCY a.s., cestovní kancelář, Křenova 438/7, 162 00 Praha 6, email: email@englishcamp.cz
Pavel Jahelka, tel.: 602 326 747 nebo 223 010 176
Ing. Josef Syka, tel.: 602 255 859

Další informace, fotografie a online přihlášení najdete na internetové adrese: www.englishcamp.cz

