ANGLICKÁ ŠKOLKA
a JAZYKOVÁ ŠKOLA
zve všechny děti od 4 – 12 let na

17.ROČNÍK:DOCHÁZKOVÝ LETNÍ TÁBOR
SUMMER CAMP 2019 with Native Speakers
*anglicky během celého dne

ALL INCLUSIVE:

*8.00-16.00
*výukové bloky a workshopy
*NONSTOP ANGLICKÁ
KOMUNIKACE
*

1 rodilý mluvčí=6 dětí

*ČERNOŠICE
*PRAHA 10-SKALKA
*v ceně veškerý materiál (výtvarný a výukový)
*pitný režim a stravování 3x denně
RADOST
TRADICE
ZKUŠENOST
ZÁBAVA
NADŠENÍ
LIDÉ A NÁPADY
INSPIRACE
PROFESIONALITA
ZODPOVĚDNOST

13.-17.7.2020
RATATOUILLE
https://www.youtube.com/watch?v=uVeNEbh3A4U

20.-24.7.2020
THE CROODS
https://www.youtube.com/watch?v=4fVCKy69zUY

27.-31.7.2020
TOY STORY 4
https://www.youtube.com/watch?v=wmiIUN-7qhE

na adresách:
KRYŠTOF, Sadová 61, Černošice a KRYŠTOF, Olešská 3391/14 , Praha 10

CENA all inclusive BONUSY A SLEVY
1 (2,3) týdny 4.990 Kč sourozenecká 20% ze základní ceny
(7.990,11.490 Kč) pro naše absolventy 5-20% ze základní ceny
VČ.DPH * slevu lze uplatnit pouze na jeden týden a slevy se nesčítají

Angličtina s KRYŠTOFem je hra, kterou děti baví hrát.
www.klckrystof.cz
e-mail: info@klckrystof.cz

ANGLICKÁ ŠKOLKA
a JAZYKOVÁ ŠKOLA

RATATOUILLE
PŘIDEJ SE K NÁM! ČEKÁ TĚ NEOBYČEJNÝ KURZ VAŘENÍ PRO POTĚŠENÍ
TĚLA I DUŠE A SPOUSTA DALŠÍCH DOBRODRUŽSTVÍ.
Remy is a highly intelligent and idealistic young rat with unusually acute senses of
taste and smell who dreams of becoming a chef like his idol, the late Auguste
Gusteau. However, the rest of his rat colony, including his brother Emile and his
father Django, are interested in food only for sustenance. One day, when the
colony is forced to flee their home, Remy is separated from the clan and eventually
finds himself above the kitchen of Gusteau's Restaurant in Paris. …

THE CROODS
ZAVÍTEJ SPOLEČNĚ S NÁMI DO DÁVNÉ HISTORIE! ZAŽIJ S NÁMI DOBU,
KDY JEŠTĚ LIDÉ NEUMĚLI PSÁT, ŽILI V JESKYNÍCH A POUŽÍVALI
JEDNODUCHÉ NÁSTROJE.
A cave family called the Croods survives a natural disaster, due to the
overprotective nature of their stubborn patriarch Grug. The only one who questions
the family's sheltered life is his teenaged daughter Eep, who frequently disobeys
her father's orders out of curiosity, which he finds dangerous. The family spend
time sheltered in their cave. One night, while her family is asleep, Eep sneaks out
when she sees what she discovers to be a torch of fire, and she encounters an
inventive modern human boy named Guy and his pet sloth Belt. …

TOY STORY 4
UŽIJ SI S NÁMI TÝDEN PLNÝ HER! ZÁVODY S AUTY NA DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ, STAVBY Z LEGA, PUZZLOVÉ ŠÍLENSTVÍ, TÝDEN BUDE PROSTĚ
MÁLO.
Nine years earlier, Bo Peep and Woody attempt to rescue RC, Andy's remote
controlled car, from a rainstorm. Just as they finish the rescue, Woody watches as
Bo is donated to a new owner, and considers going with her, but ultimately decides
to remain with Andy. Years later, a teenage Andy donates them to Bonnie, a younger
child, before he goes off to college. While the toys are grateful to have a new
child, Woody struggles to adapt to an environment where he is not the favorite as
he was with Andy, apparent when Bonnie takes Woody's sheriff badge and puts it
on Jessie instead, not even bothering to give him a role during her playtime.

www.klckrystof.cz
e-mail: info@klckrystof.cz

ANGLICKÁ ŠKOLKA
a JAZYKOVÁ ŠKOLA
Docházkový Summer Camp 2020

SKALKA *

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

ČERNOŠICE *

Údaje o dítěti
Jméno:

Příjmení:

Datum narození:
Název MŠ/ZŠ,
kterou dítě navštěvuje?

Úroveň angličtiny
(stručný popis):

Údaje o rodičích
Matka
Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Otec
Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:
Závazně přihlašuji své dítě na Summer Camp 2020, a to v termínu:

13.-17.2020*
20.-24.7.2020*
27.-31.7.2020*
Beru na vědomí, že nejpozději v den podpisu závazné přihlášky zaplatím zálohu
2.000/1 týden (5.000/2 týdny,8.000/3 týdny)Kč. Doplatek bude proveden do
26.6.2020.
Způsob platby:

uvedené částky zahrnují DPH 21%

platebním příkazem č.b.ú.604242051/0100
(prosím uvést do popisu k platbě jméno dítěte)
Storno podmínky:
zrušení přihlášky do 1.6. příslušného roku vč.= storno-poplatky ve výši 50%
zrušení přihlášky po 1.6. příslušného roku vč.= storno-poplatky ve výši 100%

www.klckrystof.cz
e-mail: info@klckrystof.cz

ANGLICKÁ ŠKOLKA
a JAZYKOVÁ ŠKOLA
Kdo dítě vyzvedává (rodiče žijící ve společné domácnosti se neuvádějí)
jméno

ID

vztah k dítěti

Souhlasím s převozem k lékaři v případě akutní potřeby

ANO-NE*

Souhlasím s dopravou realizovanou placeným dopravcem

ANO-NE*

Souhlasím s pořizováním foto- a video-dokumentace
během pobytu dítěte na SC. Tato dokumentace slouží
výhradně interním potřebám školy.

ANO-NE*

Obdržením přihlášky je Vaše dítě závazně přihlášeno na Vámi zvolený
termín Summer Camp 2020.
Svým podpisem beru na vědomí výše uvedené informace a uděluji souhlas
se zpracováním osobních údajů pro účely naší komunikace a prezentace
dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

datum

*vaší volbu zakroužkujte

www.klckrystof.cz
e-mail: info@klckrystof.cz

podpis rodičů

