
Předběžná přihláška na kemp angličtiny  
pro rodiny i jednotlivce 12.7. - 18.7. 2020 

Deštné v Orlických horách 

POŘÁDAJÍCÍ Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Vysokém Mýtě – Lavina, spolu s týmem amerických              
                     a britských přátel si Vás dovoluje pozvat na letní kemp angličtiny. 
 

PROGRAM:  
- dopoledne  - angličtina pro dospělé, mládež i školní děti (cca 20 vyučovacích hod.), mladší dle domluvy 
  - vyučovat bude asi 16 rodilých mluvčích z USA a Anglie 

- odpoledne  - kreativní dílny, hry, možnost konverzace, výlet, koupání, volno … dle vl. výběru 

  - možnost širokého sportovního vyžití – volejbal, kopaná, st.tenis, běh, kolo (vlastní) ... 
- večery  - představení týmu USA, soutěže, zpěv, video, scénky, povídání na aktuální témata, atd. 

 
UBYTOVÁNÍ je zajištěno na Chatě Jedlová, 517 91 Deštné v Orlických horách. 
Chatu a okolí najdete na: http://www.chatajedlova.cz/ 
 

Případný pobyt zvířat musí být dopředu konzultován. 
 
CENA POBYTU obsahuje ubytování, plnou penzi, režijní náklady. Vyučování angličtiny je zdarma. 
 

Předběžná cena: Děti  do 3 let ........................... zdarma (bez nároku na lůžko a stravu) 

Děti  3 – 9,99 let ..................... 2 400  Kč     

Děti  10 – 14,99 let ................. 2 800  Kč     

Ostatní od 15 let......................  3 500  Kč    

 

Děti mladší 15-ti let se mohou zúčastnit pouze s dospělým doprovodem. 
 
ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ :  
Pobyt bude zahájen v neděli od 15.30 do 16.00 hodin registrací a ukončen v sobotu cca v 13.00 hodin. 
Stravování je zajištěno od nedělní večeře do sobotního oběda.  
 

PŘIHLÁŠKY pošlete e-mailem na romana.pilnackova@bjbvm.cz. 
 
Kontaktní osoba:  Romana Pilnáčková, e-mail: romana.pilnackova@bjbvm.cz,  

tel. 731 555 936, info na: www.bjbvm.cz 
 
 
Jméno a příjmení : ..................................................................................(datum narození.......................................................  

Bydliště:  …......................................................................................... .....................  

Kontaktní tel.   ….............................................................. e-mail …........................................................................... 

Znalost AJ: začátečník - *A1    mírně pokročilý - *A2     středně pokročilý - *A3    pokročilý - *A4     velmi pokročilý- *A5   

Cena pobytu:                                      Počet  

 osob: 

 Jména (znalost AJ- viz. výše)  Celkem Kč: 

děti  do 3 let           zdarma 

 

 

   

děti  3-9,99 let      2 400 Kč 

 

 

   

děti  10-14,99 let  2 800 Kč 

 

 

   

ost. nad 15 let       3 500 Kč 

 

  

   

Součty:  x x x x x x x x  
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