DISTRACȚIE
în taberele noastre, distracția
este garantată

☺
SIGURANȚĂ
prioritatea noastră este
siguranța TA, demonstrată cu
fiecare tabără pe care am
organizat-o
+

☺
ACȚIUNE

2–7 august 2020

Happy English&LifeCoaching
Kids Camp
8 – 13 ani

te asigurăm că vei avea parte de
experiențe amuzante. Deviza
noastră: FĂRĂ Plictiseală!

☺
INTERACȚIUNE
vei câștiga prieteni noi

☺
VALOARE
îți oferim valoare timpului tău
prețios

Dezvoltarea ta personală este esențială, de aceea ne propunem prin
această tabară să te ajutăm să te dezvolți armonios din punct de
vedere personal și emoțional. Vei avea multe activități care te vor
ajuta să gândești corect și să iei decizii corecte în funcție de situații.

☺
GARANȚIE
dacă nu ești mulțumit,
îți returnăm banii!

De aceea, îți propunem tabăra de dezvoltare personală Happy
English&LifeCoaching & FUN, destinată copiilor cu vârste cuprinse
între 8 și 13 ani!

Ia parte la veselie și fă-ți viața mai frumoasă
cu taberele Happy Camps!

Cristina Sasu
0723 387 350
tabere@happycamps.ro
www.HappyCamps.ro

Cazare: ArsenalPark Orăștie
Meniul: Masa o servim la popotă, iar meniul detaliat îl primiți la
înscriere.
Instructori: Atât lectorii, monitorii de schi, instructorii de înot, cât
și supraveghetorii-animatori ai taberei noastre sunt foarte bine
pregătiți și au o experiență bogată de lucru cu copiii și tinerii în
sectoarele lor de activitate: sport și psihologie-pedagogie.
Echipament: specific taberelor de vară. Lista detaliată cu necesarul
de bagaj o primiți la înscriere.
Tarif: 1.590 lei/pers./sejur.
Tariful cuprinde:
➢atelierele și workshop-urile specifice în limba engleză
➢cazare
➢3 mese/zi și o gustare (masă de fructe)
➢ transport cu trenul (din Brașov și București)
➢transportul și intrările la obiectivele turistice menționate în
program.
Tariful nu cuprinde alte elemente neprecizate mai sus
Fraţii, participanţi la tabără, beneficiază de 10% reducere.
Participanţii la a doua tabără Happy Camps din, beneficiază de 10%
reducere.
Tarif special membrii Clubului HC: 1390 lei

Va asteptam cu drag!

Din program*
ziua 1
10.00 plecare din Brașov
15.00 check in Orăștie
15.30 prânz & odihnă
16.30 ne acododăm cu Parcul, și
cu colegii jocuri de explorare,
cunoaștere și relaționare
17.30 gustare
20.00 cina
20.30 jocuri de cunoaștere si
relationare
ziua 2, 3, 4, 5,
07.30 înviorarea
08.00 mic dejun
09.00 Ateliere: complex problem
solving; critical thinking
leadership, public speaking
emotional intelligence, educație
și siguranță rutieră, drumeții,
ecologie, Aqua Park, Aventura
Park, Skate Park, Sanctuarul
Sarmisegetuza
13.00 prânz & timp calm
15.00 gustare
15.30 Leadership Reaction
course, Confidence course,
Treasure Hunt pe bune, minigolf,
escaladă, Water Fight!!
Tiroliană, tubbing
19.30 cina
20.00 puzzle desen, pictură
quilling Seara Talentelor,
Karaoke, Carnaval, Pijama’s
Party, foc de tabără
ziua 6
07.30 înviorarea
08.00 mic dejun
09.00 workshop-uri de final
11.00 încheierea taberei și
premierea
12.30 plecare spre casă
19.00 sosire în Brașov
*Programul poate suferi ușoare
modificări

Cristina Sasu
0723 387 350
tabere@happycamps.ro
www.HappyCamps.ro

