Тематичні табори
в Карпатах

SUMMER EDU CAMP!
Англійська

Профорієнтація

21 липня - 01 серпня / 06 серпня - 17 серпня
Готель «Чертур» (Львівська обл., Турківський р-н., с. Явора)

067 472 472 3 / 050 472 472 3 / 073 472 472 3

додай яскравих
барв у своє літо

Літо – це маленьке життя!
І ми розуміємо як важливо,
щоб воно було незабутнім та водночас
корисним!
Саме тому пропонуємо Вашим дітям
профорієнтаційний табір, а також табір
з програмою вивчення англійської мови
EDU CAMP на базі готелю «Чертур»
(Львівська обл., Турківський р-н, с. Явора),
у якому успішно поєднані освітні програми з активним
відпочинком та насиченою екскурсійною програмою.

АНГЛІЙСЬКА МОВА (7-17 років)
Місією нашого дитячого табору – є вільне спілкування
англійською мовою нашої молоді!
Що чекатиме на учасників:

Тестування для визначення рівня володіння англійською мовою;
30 годин англійської мови з професійними викладачами.
Уроки проходять в ігровій формі та інколи за межами навчальної
аудиторії;
Цікаві творчі завдання, конкурси та ігри, які проводяться
англійською мовою;
Перегляд фільмів англійською мовою;

БОНУС! Тренінг з професійним коуч-тренером (дитячим психологом)
на теми «Життя в стресових умовах», «Як боротись зі стресом»

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ

(12-17 років)

Головна мета профорієнтаційної програми – допомогти
учасникам визначитись з майбутньою професією та розкрити
індивідуальний потенціал кожного з них.
(Профорієнтаційна програма є інтелектуальною власністю організатора - Свідома Освіта)

Що чекатиме на учасників:

Ознайомлення з основними трендами ринку праці;
Знайомство із галузями професійних спрямувань;
Профорієнтаційні тести, ігри та завдання на візуалізацію, завдяки яким
ви проявите свої інтереси, риси характеру та схильності до конкретних
професійних напрямків;
Індивідуальні характеристики та рекомендації, які ви отримаєте
по завершенню зміни від тренера;
Сформований план по досягненню цілей;

БОНУС! Тренінг з професійним коуч-тренером (дитячим психологом)
на теми «Життя в стресових умовах», «Як боротись зі стресом»

30+ годин тренінгів з професійним тренером

Два тижні насиченого та корисного відпочинку. Саме про це мріє кожна
дитина влітку! У літньому таборі EDU CAMP на базі готелю «Чертур»
мрії втілюються у реальність!

РОЗВАГИ
Пінна дискотека
Фестиваль Холі
Майстер-клас по Tie dye.
Вечірня конкурсна програма
Театральні вистави
Танцювальні батли
Квести
«Водяні сніжки» у спеку
Естафети та «веселі старти»
Унікальна гра – китайський футбол
Спортивні змагання з футболу,
волейболу, піонерболу
Дискотеки
Купання в басейні

ЕКСКУРСІЯ ДО ЛЬВОВА
Ми розуміємо як важливо знайомити дітей з
культурою та історією рідної країни і тому
пропонуємо їм зануритися в потік цікавинок та
фактів про становлення нашої держави та
окремих міст, таких як історичний Львів. Діти
відвідають різноманітні пам'ятки культури та
прогуляються містом.

SUMMER EDU CAMP!

ПРОЖИВАННЯ
Діти проживають в кімнатах на 2-6 осіб.
Номер обладнаний односпальними
ліжками, шафами, телевізором та
санвузлом з душовою кабіною.

ХАРЧУВАННЯ
Харчування 5-ти разове, збалансоване.
До щоденного раціону дітей входять
м’ясні та рибні страви, овочі, фрукти та
багато іншого.
Дієтичне харчування (за необхідності)

БЕЗПЕКА
Цілодобова охорона території,
медпрацівник на території табору,
супровід та нагляд вожатими

! Трансфер організовується за додаткову плату з міст Черкаси, Київ, Львів.
14 730 грн.

13 000 грн.
(до 17.06.2022)

Реєстрація в табір:
067 472 472 3 / 050 472 472 3 / 073 472 472 3
camps@iceainterna onal.com
icea.ua

