LETNÍ ANGLICKÉ TÁBORY TOSCOOL

PRÁŠILY NP ŠUMAVA 14. - 19. 8. 2016
Tábor se uskuteční, stejně jako v loňském roce, v samém srdci NP Šumava v Prášilech. Kapacita je 30 dětí.
PROGRAM
 denně výuka angličtiny s rodilými mluvčími ve skupinách dle věku a jazykové úrovně
 zážitkový program v přírodě ve stylu Junior Rangers, výlety, olympiáda, poznávání přírodnin
 zásady bezpečného chování v přírodě, ukázky se záchranářskými psy, orientace, první pomoc
 celotáborová hra: každý den skupinové úkoly a hry v angličtině
UBYTOVÁNÍ, STRAVA A DOPRAVA
 ubytování a strava v nově postaveném objektu U Roty, www.prasilskyraj.cz
 doprava vlastním autobusem (Praha 6 – Prášily a zpět)
DOPROVOD
 angličtí učitelé a lektoři (i budoucí) z programu TOSCOOL
 čeští pedagogové programu a členky spolku TOSCOOL
CENA
 Cena tábora 6 100,- Kč zahrnuje dopravu, ubytování, stravu a pitný režim, anglické lektory a doprovod, program
včetně potřebného materiálu, ceny a dárky do soutěží.
Tábor je určen dětem, které budou ve školním roce 2016/17 navštěvovat 3. až 5. třídy ZŠ.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRAHA 15. - 19. 8. 2016
Tábor se uskuteční v Praze, základnou bude sídlo spolku EDUCLUB Na Okraji 44B, Praha 6, Petřiny. Kapacita je 15 dětí.
PROGRAM
 denně výuka angličtiny s rodilými mluvčími ve skupinách dle věku a jazykové úrovně
 naučný a zábavný program v hlavním městě – vycházky, obora Hvězda, sport a další dle počasí
 celotýdenní hra: každý den skupinové úkoly a hry v angličtině
DOPROVOD
 angličtí učitelé a lektoři (i budoucí) z programu TOSCOOL
 čeští pedagogové programu a členky spolku TOSCOOL
CENA


Cena tábora 3 300,- Kč zahrnuje program včetně potřebného materiálu, výukové pomůcky, ceny do soutěží,
anglické lektory a český doprovod. Součástí ceny je pitný režim, nezajišťujeme stravování.
Tábor je určen dětem, které budou ve školním roce 2016/17 navštěvovat 1. a 2. třídy ZŠ.

PŘIHLÁŠKY NA TÁBORY
Přihlášky na oba tábory naleznete na webu TOSCOOL www.toscool.cz, pořadí rozhoduje.

