INFORMACE PRO RODIČE
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S ANGLIČTINOU
V JAZYKOVÉ ŠKOLE SPĚVÁČEK
Kolbenova 1, Praha 9

Program:

Dopolední výuka s rodilým mluvčím

Odpoledne plné zábavy, her a angličtiny

 celkem 20 hodin angličtiny,

 celkem 44 hodin doprovodného programu v angličtině, děti se
mohou těšit na:

 vyučuje rodilý mluvčí se zkušeností
s kurzy Young Learners,

 protažení těla v Jump Parku

 klademe důraz na zábavnou formu výuky,

 bowling

 děti získají schopnost dorozumět se a zlepšit výslovnost,

 Laser Game

 ztratí ostych při kontaktu s rodilým mluvčím.

 Únikovou hru
 aktivní odpoledne v parku

V ceně tábora jsou:





svačiny, oběd a pití
veškeré výukové materiály
výlety včetně vstupů
diplom o absolvování tábora

POKYNY PRO RODIČE:


Příchod: 8:45–9:00, vyzvedávání v 17:00 v učebnách jazykové školy SPĚVÁČEK, Kolbenova 1, Praha 9.



Upozorňujeme rodiče, že vedoucí tábora přebírá za studenty zodpovědnost až převzetím dítěte od rodiče ve třídě.



Dřívější odchod studenta z programu je možný pouze po předání omluvenky od zákonného zástupce.



Student odevzdá v den nástupu:



-

ofocenou kartičku pojištěnce (bez kartičky pojištěnce nebude dítě do výuky přijato)

-

vyplněnou bezinfekčnost (s datem prvního dne tábora),

-

vyplněný dokument o příchodech a odchodech a podepsané Všeobecné obchodní podmínky.

Pokud student užívá léky, tyto odevzdáte společně s dokumentací lektorovi první den tábora (prosíme o čitelné
označení jménem a doporučeným dávkováním)



V případě dietních omezení zajišťují dopolední a odpolední svačinu rodiče studenta.



Seznam vybavení:
-

Láhev na pití

-

Batůžek na odpolední výlety (na obě ramena)

-

Vhodné oblečení a obuv (mikinu nebo pláštěnku v případě zhoršení počasí)

-

Přezůvky

-

Pokrývka hlavy, sluneční brýle, opalovací krém

-

Pláštěnka

-

Zdravotní dokumentace, léky

-

Kapesné dle uvážení

-

Průkazku na MHD, pokud dítě nemá, dva lístky na MHD na každý den



Za cennosti, elektroniku, drahé oblečení, peníze a neoznačené věci nepřebírá škola odpovědnost.



Prosíme rodiče, aby dětem do výuky nedávali tablety. Telefony s sebou děti mohou mít dle uvážení rodičů.

Těšíme se na děti i na setkání s Vámi.

