“RainbowLand - ТEENS”
Ваша дитини виросла і не вірить в Дракончика Діді? Всі забави в пошуках
веселки, вже не захоплюють вашого дорослого малюка?  УРА - за численними
проханнями постійних клієнтів

цьогоріч РОЗДІЛЬНА програма для

ПІДЛІТКІВ!!! Улюблений табір, старі добрі друзі, на вибір проживання із
батьками або самостійно із відповідальним викладачем та NATIVE
SPEAKEROM.

Щодня на учасників табору чекає до 6 годин занять та
розваг англійською мовою, а саме:
 «Morning

stretching» - правильний початок кожного дня. Сучасна драйвова

музика наповнить дітей енергією на нові звершення,.
 «English

through drama»

- ранкові ЧЕЛЕНДЖІ із АКТОРСТВА, мета яких:

підвищити самооцінку, контроль емоцій, покращення вимови та дикції, і головне
здобуття навиків вміння представити себе.
 “Word improver”- лексичний інтенсив: яскраві ідіомами, слова-синонімами, що
допоможуть краще розуміти співрозмовника в англомовній країні, та уникати так
званих «слів-паразитів».
 “Grammar

tips & tricks”

– це незамінне доповнення до лексичних занять.

Для зацікавлення ми візьмемо улюбленні гаджети підлітків та поспілкуємось в
соціальних мережах та освоємо новий сайт Helen Doron Teens.

 Fun for everyone – командні естафети, челенджі, конкуренція на кращий проект
дня – із коротким відео та фото звітом у Facebook! Вам залишатиметься лайкнути та
обрати кращий проект, а ми підсумуємо це біля вечірньої ватри та преміюємо
КРАЩИХ.
 Super

Nature Club

- інтерактивні заняття - пізнай світ навколо себе. Відео

сюжетів англомовних телеканалів допоможуть зрозуміти як зберегти та подбати про
планету Земля.
 Teen

hangout party – час релакс простору для підлітків

Протягом 7 днів на підлітків чекає:
Челендж – представ себе;

Квест випробовування на командний дух;

Релакс простір для самовираження;

Вечірні челенджі на ватрі з музикою під гітару;

Pajama Party;

Ніч кіно;

Фінальний челендж .
Заїзд підлітків (10 до 15 років): 30.07 - 05.08.


Вартість – 8500 грн.
Улюблена локація: готель «Карпатський Затишок смт. Славське на схилі
гори Кремінь Для самостійного проживання підлітків пропонуємо тримісні
номери та котедж, кожен варіант має власний санвузол (умивальник, душ, WC)
Інфраструктура: два басейни, відкритий спортивний майданчик, тенісні
корти, футбольне та баскетбольне поле і це все на висоті 700 м серед
карпатських гір.

