Lipiec 2019, Obóz językowo-przygodowy WYSPA WIKINGÓW
Termin: 22.07-02.08.2019
Uczestnicy: 14-18 lat

Miejsce: Podlasie, Serwy, Jezioro
Zakwaterowanie: Hotel ProSerwy-Albatros
www.proserwy.pl
Angielski – 24h/dobę

Program - Co będziemy robić?
Wyspa Wikingów to obóz językowo-przygodowy, który odbywa się w samym sercu Puszczy
Augustowskiej. Przeniesiemy się w czasy dzielnych Wikingów poznając ich życie, zwyczaje i
kulturę. Obóz podzielony jest na sekcje, dzięki którym każdy uczestnik będzie mógł sprawdzić
swoje możliwości, poznać niesamowity świat Wikingów, przeżyć niezwykłe przygody oraz
zdobyć przydatne umiejętności. Wszystkie zajęcia są prowadzone w języku angielskim i
dostosowane są do wieku i umiejętności językowych uczestników.
Tajemnicza wyspa – prowadzona w j. angielskim, to zajęcia odbywające się na dzikim skrawku ziemi
oddzielonym wodą od ludzkich siedzib. Będziemy ją odwiedzać w trakcie obozu, by z bliska poznawać
nordyckich bogów i związaną z nimi mitologię.
Spotkanie z Wikingami – prowadzone w j. angielskim, to wizyta w grodzie stylizowanym na średniowieczną
siedzibę dzielnych wojowników. Spotkamy się z grupą rekonstrukcyjną, która zapozna nas z życiem
mieszkańców średniowiecza i używanymi wówczas przedmiotami. Zobaczymy pokaz walki i będziemy mogli
przymierzyć tarcze i zbroje wojowników.
Przygody na wodzie – prowadzone w j. angielskim, to budowa floty bez użycia gwoździ i testowania jej na
wodzie! To również próba siły podczas wyprawy kajakowej po dziewiczych wodach jeziora Serwy - do jego
północnych krańców i wokół wyspy Dębowej! Wodne atrakcje to również kąpiele w jeziorze z przyjaciółmi i
leniuchowanie na pomoście w lipcowym słońcu.
Gra mitologiczna – prowadzona w j. angielskim, to trwająca przez cały obóz rozgrywka na planszy wielkiego
drzewa Yggdrasil. W zamian za wykonywane codziennie zadania, uczestnicy będą zdobywać kolejne znaki i
odkrywać nowe tajemnice gry!
Crafting – prowadzony w j. angielskim, to fascynujące warsztaty wytwarzania ozdób, narzędzi i prostego
rękodzieła inspirowanych naturą. To nie tylko filozofia powrotu do natury i prostoty. To również
wytwarzanie przedmiotów, które później posłużą do pokonywania kolejnych wyzwań lub będą cenną
pamiątką dla uczestników obozu.
Sporty zespołowe – prowadzone w j. angielskim, to codzienna dawka sportu i zdrowego szaleństwa na
łonie natury. Uczestnicy będą mieli szansę sprawdzić swoje umiejętności zarówno w konwencjonalnych
konkurencjach, jak i w nieznanych sobie dotąd dyscyplinach.

Miejsce - Gdzie jedziemy?
Serwy, Podlasie – nad krystalicznym jeziorem Serwy
Zamieszkamy w komfortowym, hotelu ProSerwy - Albatros nad jeziorem Serwy, w 3-5-osobowych
pokojach z łazienkami. Hotel posiada prywatną, piaszczystą plażę, 4 hektary prywatnego, ogrodzonego lasu
oraz wielofunkcyjne boiska.
Posiłki: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja). Śniadanie i kolacje podawane są w
formie bufetu. Obiad serwowany jest do stolika. Wszystkie posiłki przygotowane są na miejscu, są
różnorodne, smaczne i zdrowe.
Oferujemy diety według indywidualnych potrzeb (po uzgodnieniu z rodzicami, diety: regularna,
wegetariańska i bezglutenowa. Pozostałe diety jedynie po indywidualnych ustaleniach z organizatorem).
Woda dostępna 24h.

Kadra - Z kim jedziemy?
Wszyscy wychowawcy i instruktorzy na obozie to profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem nabytym
podczas pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach międzynarodowych. Posiadają oni tytuł magistra filologii
angielskiej lub są native speakerami z wykształceniem wyższym.

Warunki Finansowe
Cena zawiera: zakwaterowanie i wyżywienie, transport, realizację całego programu obozu, ubezpieczenie,
suchy prowiant na drogę powrotną.
Koszt obozu: 2.650 ZŁ
Terminy płatności: 650 ZŁ – przy zapisie (zadatek),
Warunki rezygnacji z wyjazdu:
do 30.04.2019 – 1000 zł
-do 31.04.2019 – przepada 650 zł
do 30.05.2019 – 1000 zł
-od 01.05- do 30.06.2019 – przepada 60% ceny
Nr konta:
-od 1.07.2019 – przepada 100% ceny
Pekao S.A. 26 1240 6292 1111 000 05019 9086
English Pro Academy
Tytuł przelewu: Serwy 2019, imię i nazwisko dziecka
Warunkiem zapisania dziecka na obóz jest przesłanie umowy uczestnictwa w obozie zamieszczonej na
stronie www.englishpro.pl i wpłaty I raty w ciągu 2 dni od wysłania umowy.

Dane do kontaktu:
Tel. +48 663 838 558, e-mail: marlena.janecka@englishpro.pl
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