SUMMER CAMP OFF TIME 2016
Denný program tábora, pokyny pre rodičov.
Dôležité kontakty:
Vedúci:

p. Conor SMITH, tel.: 0949 641 302, conor.smith@languagepartner.eu (anglicky)
p. Ta#ana Šimuniová, tel.: 0905 974 380 (slovensky)

Info:

camp@languagepartner.eu

Miesto konania tábora:
Adresa:

Jazyková škola Language&Partner (základňa)
Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín
Map: hap://www.languagepartner.eu/#!kontakt/c13w

Kontakt:

V prípade, že v pondelok ráno budete potrebovať poradiť, ako sa dostať do
areálu školy, volajte číslo 0905 974 380, radi Vám poradíme.

Priestory:

De# majú k dispozícii všetky priestory školy, stan, Hoss Sport - tenisové kurty,
ihrisko, plážový volejbal, golfové ihrisko pod dohľadom a po absolvovaní
základov.

Čo je potrebné priniesť si do tábora:
De# majú zabezpečené denne 3 jedlá: desiata, obed a olovrant. Počas celého dňa sú k dispozícii nápoje voda, čaj, sirupová voda. Nie je potrebné baliť deťom ani stravu ani nápoj. Prosíme Vás, aby deV mali denne v
ruksaku/taške:
⎕ krém na opaľovanie a lieky, ktoré bežne užívajú (prosíme informujte lektora pri príchode)
⎕ pršiplášť, plavky, uterák, tenisky, náhradné oblečenie, sveter (ak treba)

V prvý deň je NUTNÉ priniesť kópiu preukazu poistenca a podpísané zdravotné prehlásenie.
Lektori budú mať k dispozícii formuláre zdravotného prehlásenia, ak sa Vám nepodarí ho vyplňiť pred
začiatkom tábora, môžete tak urobiť v pondelok.

(pokračovanie na nasledujúcej strane)

Časový harmonogram:
Príchod dei

ráno od 8:00 - 8:30
Kontaktujte nás, ak potrebujete zabezpečiť skorší/
neskorší príchod.

VyzdvihnuVe dei

popoludní od 16:00-16:30
V prípade, že nebudete shhať dieťa vyzdvihnúť
(doprava, situácia v práci), napíšte SMS na číslo
0905 974380, o dieťa sa postaráme.

Program na každý deň

bude aktualizovaný podľa počasia, pre de# máme
naplánované: vodný deň, deň Brezina, deň športový,
deň hier a veľa kreahvnych ak#vít, športových, tanec,
joga, atď. Každý deň de# absolvujú “nenápadne”
minimálne jednu hodinu anglič#ny.

Informácie, fotky, videá, programy na každý deň nájdete na našej stránke:
“Leto”

Kontaktujte nás, ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky. Sme tu pre Vaše rodiny a chceme, aby leto deh
bolo krásne a užili si tábor v bezpečí a čo najlepšie.
Ďakujeme a tešíme sa!
Summer Camp 2016 team.

