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Termin: 11-22 sierpień 2020r. Miejsce: Morze Bałtyckie, Rowy
Uczestnicy: 7-17 lat (podział na grupy wiekowe)    Zakwaterowanie: Ośrodek Lazur BIS

www.lazurosrodki.pl/

Program obejmuje:
- Komunikację w j. angielskim – 24h/dobę
- Zajęcia artystyczne w j. angielskim
- Sporty wodne, rozgrywki sportowe, zabawy animacyjne
- Dwie wycieczki krajoznawcze
- Rejs po Morzu Bałtyckim
- I wiele innych….

Miejsce - Gdzie jedziemy?
Rowy, Morze Bałtyckie
Zamieszkamy w ośrodku Lazur Bis w Rowach (k. Ustki) w 3-5-osobowych pokojach z
łazienkami. Ośrodek posiada prywatny basen, basen, kort tenisowy, boisko do
plażówki, drewnianą altanę, plac zabaw, duży grill, a także wypożyczalnia rowerów.
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 wyjazdu- Co zawiera cena?
- Zakwaterowanie w ośrodku Lazur Bis z basenem
- Wyżywienie 4 posiłki dziennie
- Transport: autokar z Warszawy i z Bydgoszczy
- Woda do picia dostępna 24h
- Opiekę wychowawców anglojęzycznych
- Realizację programu artystycznego Mamma Mia
- Realizację programu sportowego

Koszt obozu: 2.690zł
Terminy płatności: 
800 ZŁ – 2 dni po podpisaniu umowy
do 11.07.2020 – pozostała kwota
Nr konta: Pekao S.A. 26 1240 6292 1111 000 05019 9086
English Pro Academy; 
Tytuł przelewu: Rowy 2020, imię i nazwisko uczestnika
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

„Mamma mia” to obóz artystyczno-przygodowo-językowy, prowadzony w całości w języku
angielskim nad polskim wybrzeżem Morza Bałtyckiego. Celem obozu jest poprawa komunikacji w j.
angielskim poprzez udział w warsztatach językowych i sportowych.


