POLETNI TEMATSKI TABOR ZA UČENCE
POLETNE POČITNICE 2018 –
KREATIVNA ANGLEŠČINA
ZA KOGA?
ZA UČENCE od 5. do 9. razreda, ki jih zanima angleški jezik in si želijo nekoliko drugače preživeti nekaj
počitniških dni ob morju. Tabor bomo izvedli v okviru tematskega tabora za nadarjene učence –
Omogočimo sanje! – KREATIVNA ANGLEŠČINA.
KJE?
DOM VIRC, Poreč (Materada 38, 52440 Poreč, Hrvaška)
KAJ BOMO POČELI? Te zanima ustvarjanje v angleškem jeziku in bi rad
aktivno preživel/a počitniške dni ob morju - potem je jezikovni tabor
pravi zate. Na taboru bosta poudarka na ustvarjalnosti v tujem jeziku in
kreativnem pisanju v izbranem tujem jeziku, ob tem pa še spoznavanju
mesta ter aktivnemu preživljanju počitnic. Hkrati bomo ugotavljali, kaj
imata skupnega angleščina ali španščina. Dneve bomo dodatno popestrili
z različnimi dejavnostmi, kot so kopanje, aktivnosti na prostem, ogled
mesta, zabavni večerni program in še kaj zanimivega se prav gotovo
obeta. Tabor je namenjen tistim, ki si želijo veliko zabave, druženja,
ustvarjanja in nepozabnih doživetij.
KDAJ?
29. 6. - 4. 7. 2018
CENA?
190,00 EUR na udeleženca. Cena zajema organizacijo in izvedbo
programa, bivanje, prehrano, zavarovanje, prevoz, varstvo, organizacijo
ter izvedbo ostalih aktivnosti. Plačilo se izvede na osnovi računa oz.
položnice (UPN), ki ga po prejemu prijave staršem oz. skrbnikom
posreduje ZPM Maribor. Plačilo mora biti izvedeno najkasneje do 26. 6.
2018
PRIJAVA?
IZPOLNJENA PRIJAVNICA z motivacijskim pismom (izpolni udeleženec).
PRIJAVE sprejemamo na ZPM Maribor do srede, 20. 6. 2018 oz. do zapolnitve prostih mest (šteje se
datum prejema prijavnice). Tabor bo izveden, če bo dovolj prijav (najmanj dvajset prijav).
Prevoz bo organiziran iz večjih slovenskih mest (Maribor – Celje – Ljubljana – Postojna – Koper - Poreč) v
primeru zadostnega števila prijav iz posameznih mest. Starši poskrbijo za prevoz udeležencev do
ustrezne vstopne postaje, ki bodo znane po prijavi vseh udeležencev.
DODATNE INFORMACIJE: Urša Žiger, 02 229 69 15, ursa@zpm-mb.si.

