Milí rodičia,
Máte doma malý zázrak vo veku 6-12 rokov
s umeleckým nadaním – hudba, spev, tanec,
móda, jazyky?
Chcete
aby
svoj
talent
vaše
dieťa
rozvíjalo aj počas prázdnin a zároveň sa
zabavilo
s kamarátmi
v rovnakom
veku
s podobnými záujmami?
Neváhajte a obráťte sa na našu

Letnú Umeleckú Akadémiu


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Organizátor :

Kongres STUDIO, spol. s r. o.

Termín konania:

I. turnus

6. – 10. 7. 2015

II. turnus

13. – 17. 7. 2015

Miesto:

G hotel (Doprastav services), Košická 52, Bratislava

Uzávierka prihlášok : 26. jún 2015
PROGRAM:
8.00 – 8.30

Nástup detí do LUA

8.30 – 11.30

Umelecké workshopy podľa výberu (hudba, tanec, spev, móda)

11.30 – 12.00

Obed v reštaurácii G hotela (obedové menu, možnosť výberu
z 3 jedál, objednávanie 1 deň vopred spolu s rodičmi)

12.00 – 13.00

Siesta - oddychové spoločenské hry

13.00 – 14.00

Umelecké workshopy podľa výberu (hudba, tanec, spev, móda)

14.00 – 14.30

English & Deutsch – trochu angličtiny a nemčiny hravou formou

14.30 – 16.00

Loptové a pohybové hry, návšteva Bibiany

16.00 – 16.30

Voľný program do príchodu rodičov

..............................................................................................................................................
V rámci umeleckých workshopov sa podľa ich chuti naučia každý deň niečo nové – rôzne piesne,
tanečné choreografie, ak chcú môžu si vytvárať vlastné outfity, zopakovať si angličtinu
a nemčinu formou zábavných hier a súťaží, pričom si aj zašportujú a strávia príjemné chvíle, na
ktoré budú iste radi spomínať. Na záver vás o tom dokonca i presvedčia a to vlastným
vystúpením na záverečnej akadémii, ktorú pre vás spolu s nimi pripravíme. Lektormi sú
poslucháči Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a zároveň absolventi ZUŠ (klavír, gitara,
spev).Tešíme sa na chvíle plné kreativity, zábavy a hier s vašimi deťmi☺


Cena turnusu :

95 Eur / 1 dieťa/ 1 turnus (v prípade súrodencov zľava 10 %)
V cene je zahrnutý odborný program a starostlivosť o deti, stravovanie –
obed a olovrant, celodenný pitný režim, odborné vedenie a pedagogický
dozor, poistné, písacie potreby, pomôcky na aktivity a vstupné.

Odoslanie prihlášky:

Vyplnenú záväznú prihlášku je potrebné zaslať e-mailom naskenovanú
s podpisom rodiča (zákonného zástupcu) alebo poštou na nižšie
uvedenú adresu. Pozvánku a prihlášku na stiahnutie nájdete aj na
www.kongres-studio.sk

Bližšie informácie:

Ing. Blanka Lukáčková, Kongres STUDIO, spol. s r. o.,
Hálova 5, 851 01 Bratislava, tel. : 02/ 62 41 04 76, 0908 727642
e-mail: lukackova@kongres-studio.sk

