SUMMER TIME – dvě desetiletí úspěšných táborů. Již celé generace se mohou pochlubit tím, že nezanedbatelnou část svého dospívání spojují
s malebným koutem jižních Čech, kde se od roku 1994 pořádá letní dobrodružný tábor SUMMER TIME. Zde se už po léta formují pevné charaktery,
trvalá přátelství mezi dětmi z různých zemí, hrají se nápadité hry, pěstují se nejrůznější sporty a to vše probíhá primárně v angličtině pod vedením
rodilých mluvčích. Odstranění jazykové bariéry výrazně přispívá k mimořádné oblibě tábora SUMMER TIME mezi českými i zahraničními účastníky.
SUMMER TIME – atraktivní prostředí. Rekreační areál, ve kterém náš tábor již léta pořádáme,
se nachází v srdci malebné jihočeské krajiny. Leží obklopen lesy, nedaleko řeky Lužnice, mezi
městy Tábor a Bechyně. Výjimečná poloha areálu zaručuje nerušený klid a hřiště na fotbal,
volejbal a stolní tenis skýtají prostor pro všelijaká sportovní zápolení. Les je zase výborným
místem pro pořádání nejrůznějších her. U velkého táborového ohniště se často soutěží a zpívá.
Klubovny jsou prozměnu upraveny pro pořádání diskoték, různých vystoupení a promítání filmů.
K ubytování slouží chaty, které jsou moderně zařízené a každá má dva pokoje se čtyřmi a šesti
lůžky, předsíň a verandu. Moderní sociální zařízení je vybaveno sprchami s teplou vodou
a nabízí vysoký standard. Pro případ, kdyby třeba pršelo, má areál dostatek zastřešených prostor.
V blízkosti našeho tábora přetíná řeku slavný empírový řetězový most, nejstarší ve střední
Evropě, a přímo u této národní technické památky děti často dovádějí ve vodě. Kromě koupání
využíváme řeku také k plavbě na pramicích.
SUMMER TIME – angličtina, nikoli výuka. Angličtina je paralelně s češtinou běžným
dorozumívacím jazykem po celou dobu tábora při všech činnostech. Neustálé zapojení
zahraničních lektorů do veškerého táborového dění zaručuje nenásilný kontakt s angličtinou,
která se tak stává přirozeným komunikačním prostředkem. Odborné vedení jazyka je
vyhrazeno rodilým mluvčím a je koncipováno pro každý oddíl zvlášť, aby se nároky přizpůsobily
různým znalostem i věku. Angličtina přítomná v různých hrách, soutěžích, písničkách a dalších
zábavných aktivitách působí jako jejich samozřejmá součást, zejména u mladších dětí. Nejmenší
školáčci se tak s jazykem nejen seznámí, ale prostřednictvím her je SUMMER TIME výrazně motivuje k vytvoření pozitivního vztahu k angličtině,
který je bude nadále provázet i ve škole při studiu. Starší už absolvují systematickou jazykovou průpravu s častým střídáním různě náročných aktivit
s těžištěm v neustálé konverzaci. Záměrem je zvýšit přitažlivost cizího jazyka pro nejmladší děti a ostatním rozšířit jejich komunikační dovednosti.
Každý oddíl má z tohoto důvodu dva vedoucí, z nichž jeden je rodilý mluvčí a druhý Čech s výbornou znalostí angličtiny. Oba dva tvoří sehraný tým
a společně připravují pro děti všechny hry, sportovní aktivity a nejrůznější „adventures“.
SUMMER TIME – Adventure Camp. Vedle angličtiny tvoří jádro celého programu zážitky z „adventures“, které
pro nás představují více než jen dobrodružství, protože díky dosud nepoznané kráse, neprožité zkušenosti, nečekanému
setkání, mimořádnému výkon, nebo třeba i emocionálnímu vypětí nám dovolují vykročit za hranice všedního dne. Jedná
se tedy o pestrou paletu činností, které vybočují ze všední každodennosti. V tomto směru má SUMMER TIME ambice
nabídnout víc než jiné pobyty zaměřené na angličtinu. Například změníme-li běžné sportovní utkání v napínavý turnaj
znamená to pro všechny zúčastněné vysokou míru koncentrace, vzrušení a jedinečného prožitku. Takto chápejme význam
„adventures“, přičemž rozhodně nezůstaneme jen u sportu. A zcela specifickými „adventures“ jsou nejen poznávací
výlety do okolí, ale i originální náměty každého ročníku. Atraktivní výlety mají tradičně vysokou úroveň danou jak
výběrem turisticky přitažlivých cílů, tak i odpovídajícím anglickým výkladem. Náměty každého ročníku vybíráme právě
tak, aby přímo evokovaly dobrodružství, která děti pohltí. Letos se společně vydáme MEZI INDIÁNY.
SUMMER TIME – profesionální úroveň. Vedoucí oddílů – lektoři angličtiny pocházejí z Anglie, USA, Kanady
nebo Austrálie. Všichni jsou profesionály v oboru práce s dětmi, mnozí již řadu let vyučují angličtinu na českých
školách. Vyžadujeme, aby byli minimálně absolventy International TEFL Certificate Training Program, který připravuje
rodilé mluvčí angličtiny k výuce dětí a studentů a opravňuje vyučovat angličtinu jako cizí jazyk. Také čeští vedoucí,
pokud nejsou přímo pedagogy, procházejí náležitým školením. Jako o odbornících lze hovořit i o prsonálu kuchyně,
který vždy připravuje dětem pestrý jídelníček – dvě teplá jídla denně, snídaně, svačiny, ovoce a zeleninu. Pitný režim je
samozřejmě zajištěn 24 hodin denně. Přestože bezvýhradně dbáme na to, aby o děti bylo stále dobře postaráno,
nezapomínáme na pojištění všech akcí. Tábor pořádá SYKA AGENCY a.s., která je cestovní kanceláří se zákonným
pojištěním proti úpadku. Přehled všech letních programů, které pro děti připravujeme, najdete na www.syka.cz.
SUMMER TIME – tábor pro každého. Čím si v minulých letech získal SUMMER TIME svoji popularitu? Základem
úspěchu je kooperace dětí různých věkových kategorií od 6 do 17 let, ovšem zařazení do oddílů odpovídá i diferenciaci
podle úrovně jazykových znalostí, protože veškerý táborový program probíhá v angličtině. U nejmladších
předpokládáme minimálně znalost čtení a psaní. Starší děti u nás srovnávají nejen své zkušenosti z jiných táborů,
ale především z předchozích let, neboť mnohé z nich k nám jezdí každoročně. Setkávají se tu kamarádi z různých koutů
České republiky a zároveň k nám jezdí i děti z cizích zemí, například z Rakouska, Švýcarska, Velké Británie či Francie.
SUMMER TIME – optimální termíny. Zkušenost nás postupem let vedla k pořádání kratších turnusů, protože při delším
pobytu starší děti ztrácejí soustředěnost a mladším se už nezakrytě stýská po rodičích. Chceme-li zachovat tempo
a úroveň, je týden ideální doba, po kterou se děti zvládají koncentrovat a nepřetržitý kontakt s cizím jazykem pro ně
představuje zvládnutelnou zátěž. Naše turnusy jsou tedy osmidenní. Věříme proto, že i letošní, již 26. ročník, bude tak
úspěšný, jako to můžeme říci o letech předešlých. SUMMER TIME 2019 se bude konat v těchto termínech:

Turnus
I.
II.
III.

Termín
od 30. června do 7. července 2019
od 7. července do 14. července 2019
od 14. července do 21. července 2019

Cena
5570,- Kč
5570,- Kč
5570,- Kč

(Doprava z Prahy a zpět je zajištěna kvalitními autobusy a není zahrnuta v ceně. Na poukaz může přispět podnik, odbory nebo i zdravotní pojišťovna. Cena zahrnuje DPH.)

Přijměte naše pozvání na SUMMER TIME 2019! V případě Vašeho zájmu Vám rádi podáme další informace a poskytneme přihlášky:

SYKA AGENCY a.s., cestovní kancelář, Křenova 438/7, 162 00 Praha 6, email: email@detskytabor.cz, tel.: 223 010 176
Pavel Jahelka, tel.: 602 326 747
Ing. Josef Syka, tel.: 602 255 859

Další informace, fotografie a online přihlášení najdete na internetové adrese: www.detskytabor.cz

