
PRIPRAVUJEME PRE VÁS ..... 
INTERNATIONAL VILLAGE  PROJECT 

 alebo pobyt v medzinárodnom anglickom tábore  

 

 Čo to je?  anglický 7-dňový pobytový tábor v hoteli SOREA  

v Ľubovnianskych kúpeľoch (okr. Stará Ľubovňa)  plný angličtiny a zábavy.  

Podľa žiakov, ktorí sa ho zúčastnili, to bol (podľa ich vyjadrení) najlepší týždeň 

v ich živote. Tak prečo to nevyskúšaš aj ty?  Nikdy nie je neskoro zlepšiť si 

komunikačné zručnosti v angličtine, nájsť si nových kamarátov z iných krajín 

a užiť si s nimi 7 zaujímavých a programom nabitých dní. 

Pre koho je určený? pre NAŠICH PRVÁKOV a študentov rôznych krajín 

vo veku 14-17 rokov, ktorí komunikujú v angličtine aspoň na A2 úrovni,    

(My sme boli v kempe so Španielmi, Chorvátmi, Čechmi, Poliakmi, 

Holanďanmi, Vietnamcami, Litvancami, Lotyšmi, Ukrajincami, Rumunmi) 

Kedy sa bude konať?  koniec júna 2020  

Cena:  cca 220 Euro (pobyt v hoteli, 3x strava, workshopy s lektormi)  

              + 60 Eur  (doprava tam a späť, poistenie, výlety počas pobytu 

s ostatnými deťmi –Aquacity, turistika v Slovenskom raji, suveníry, tímové 

tričko s originálnou potlačou) 

            (možnosť platiť aj mesačnými  zálohami, do 31.1.2020  150 EUR,  

             do odchodu v júni  2020  70 EUR) 

Počet žiakov v našej skupine:  minimálne 7 až 15 

 

Prihlásiť sa môžete do konca novembra u p. uč.Reiterovej,  III.posch., č.dv.36 

Dobrá rada – čím skôr, tým lepšie, nakoľko počet miest je limitovaný!  

 

Hlavný cieľ projektu je stretnutie účastníkov z rôznych krajín a počas tohto týždňa sa zúčastňovať na 

rôznych aktivitách a jazykových workshopoch s anglickými lektormi z USA, Kanady, Anglicka aj 

Austrálie. V skupine s lektorom je cca 12 detí z rôznych krajín, aby navzájom museli rozprávať 

anglicky. Popoludní sa hrajú rôzne športy (rugby, futbal, vodné pólo v hotelovom bazéne, ktorý je 

k dispozícii každý deň zdarma), tiež turistika v Levočských vrchoch v okolí hotela, rôzne tvorivé dielne, 

kurz SUSHI, výlet na Ľubovniansky hrad, .... večer je multikultúrny program – Predstavovanie krajín – 

každá zúčastnená krajina prezentuje naj miesta, hudbu, tance, zvyky, ako aj ochutnávku tradičných jedál, 

ďalej diskotéka, Karaoke, táborák a veľa ďalších zaujímavých vecí. V ponuke je aj možnosť turistiky 

v Slovenskom raji, alebo Pieninách, v utorok sa chodí do Aquacity Poprad. 

Program končí každý deň až 23:30!!! 


