TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1134
„Egy lépéssel tovább!
– Iskolafejlesztés a teskándi Csukás-suliban.”

„KALANDOS NYELVI TÁBOR”
FELHÍVÁS
A TÁMOP 3.1.4.-12/2-2012-1134 számú „Egy lépéssel tovább” – Iskolafejlesztés a teskándi
Csukás-suliban” elnevezésű pályázati projekt keretében a 2019/20-as tanévben
Kalandos nyelvi tábort szervezünk a Teskándi Csukás István Általános Iskola tanulói
részére (angol/német nyelven).

A tábor időpontja: 2020. június 22-26. (hétfőtől péntekig 8:00-16:00 között)
Helyszín: 8992 Boncodfölde, Faluház (Dózsa György u. 10.)
Szakmai programok játékos foglalkozások keretében valósulnak meg (4x45 percben):
− projektmunka kis csoportos foglalkozás keretében
− kreatív interjú készítése idegen nyelven
− idegen nyelvű Ki-mit-tud? vetélkedő (ismert dalok, történetek feldolgozása, stb.)
− drámajáték, képleírás fejlesztése
Egyéb programok: délutáni szabadidős programok is gazdagítják a tevékenységek sorát:
strandolás
kirándulás vonattal Zalalövőre
kerékpártúra
szabad játékválasztás
népi társasjátékok
természetjáró kalandos foglalkozás

A szabadidős programok délutánonként kerülnek megrendezése, időjárás függvényében és a
kéréseknek megfelelően, a lehetőségeinket figyelembe véve rugalmasan változtatva.
Részvételi költség 29.000 Ft/fő/5 nap, azaz huszonkilenc ezer forint egy főre.
Étkezés: a közétkeztetési előírásoknak megfelelően fogjuk megoldani. Az ebédet
kiszállítással, a tízórait és az uzsonnát egészséges, ill. saját magunk által termesztett
alapanyagok felhasználásával helyben elkészítve tervezzük megoldani.
Szállást a tábor nem biztosít!
Táborozók fogadása és hazamenetele: Boncodfölde Faluház, Dózsa Gy. u. 10.
− érkezés 7:30 – 8:00 között
− hazaindulás: 16.00 – 16:30 között
Folytatás a 2. oldalon!

Teskándi Csukás István Általános Iskola
8991 Teskánd, Rákóczi u. 31.
email: iskolatitkar.teskand@gmail.com
tel.: 92/570-020
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„KALANDOS NYELVI TÁBOR”
A tábori költség befizetési időpontja: 2020. június 8-9-én 8:00 – 16:00 között
Költségbefizetés helye: Teskándi Csukás István Általános Iskola
Az összköltség tartalmazza a háromszori étkezést és a programokon való részvételt.
A befizetett költségek visszatérítésére csak új jelentkező bevonása esetén van lehetőség.
A tábori jelentkezések a beérkezés sorrendjében kerülnek elfogadásra.

A jelentkezést azoknak is újra be kell küldeniük,
akik már benyújtották ezt a korábbi hirdetmény alapján,
a feltételek változása miatt!
A jelentkezési lap beküldésének módja: a szülő/gyám szíveskedjen kék színű tollal kitölteni
és aláírni, majd a lapot lefotózva vagy beszkennelve e-mailben megküldeni az alábbi címre:

iskolatitkar.teskand@gmail.com
A jelentkezési lap visszaküldési határideje: 2020. június 3. szerda

Teskánd, 2020. május 28.

Teskándi Csukás István Általános Iskola
8991 Teskánd, Rákóczi u. 31.
email: iskolatitkar.teskand@gmail.com
tel.: 92/570-020

A szervező intézmény

