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Co s sebou 

 

Psací potřeby, sešit, hygienické 

potřeby, ručník,  láhev na pití, 

něco do deště, sportovní a  

teplé oblečení, hudební nástroje, 

tenisky, doklady, legitimaci 

zdravotní pojišťovny a kapesné. 

 

 

Pro koho? 

 

Zveme všechny, kdo se chtějí 

zdokonalit v angličtině a současně 

zažít hezké chvíle v přírodě.  Mládež 

do 18 let se může zúčastnit pouze 

v doprovodu dospělé osoby. 
 

 

 

 

 

Cena 
 
 

* Bez nároku na postel a jídlo. 
 

Cena zahrnuje ubytování (7 nocí) 

s plnou penzí, výuku angličtiny 

a učební materiály. 
 

Příplatek za domácího mazlíčka je 50 Kč 

za den, a je možné je ubytovat pouze 

v chatkách. 
 

Jak se přihlásit 
 

Přihlášku pošlete co nejdříve, 

nejpozdějí však do 16.6.2022 

na adresu: jmfarnikovi@gmail.com. 
 

Po potvrzení rezervace prosím uhraďte 

celkovou částku na bankovní účet 

penzionu: 
 

107-8655090277/0100 
 

Do zprávy pro příjemce napište jméno, 

příjmení a počet osob. 

Jako variabilní symbol uveďte 

č. 167 a jako specifický symbol 

datum narození ve stejném tvaru 

jako na přihlášce. 
 

Přihláška je platná jen po zaplacení 

příslušné částky. Přihlášky přijímáme 

jen do naplnění kapacity. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pro celou rodinu! 
 

16. – 23. července 2022 

Dospělí 

(16 let 

a starší) 

Děti 

(11-15) 

Děti 

(3-10) 

Děti 

(0-2) 

4060 Kč 

v penzionu 

3290 Kč 

v penzionu 

2940 Kč 

v penzionu 
Zdarma* 

3430 Kč 

v chatce 

2520 Kč 

v chatce 

2100 Kč 

v chatce 

Zdarma* 

 

http://www.reformovanacirkev.cz/


Závazná 

přihláška 
 

Příjmení _____________________ 

Jméno _______________________ 

Adresa _______________________ 

PSČ    _______________________ 

E-mail _______________________ 

Telefon   _____________________ 

Znalost angličtiny* _____________ 

* Znalost angličtiny: začátečník, 

mírně  pokročilý, pokročilý 

Zdravotní pojišťovna ____________ 

Datum narození ve tvaru rok, měsíc, den 

                      r    r   m  m   d   d 

 
 

Rodinní 

příslušníci 
 

Jméno _________ Dat.nar. _______ 

Jméno _________ Dat.nar. _______  

Jméno _________ Dat.nar. _______  

Jméno _________ Dat.nar. _______ 

Jméno _________ Dat.nar. _______ 

Jméno _________ Dat.nar. _______  

Budova nebo chatka? ___________                    

Vegetariánská strava ______Ano/Ne 

Cena celkem _________ Kč 

Kdy 

 

16.-23. července 

2022 

Kemp začíná registrací v sobotu 

dopoledne od 11:00 (16.7.). 

Oběd se podává v 12:00. 

Ubytování bude dostupné od 14:00.  

Kemp končí po snídani 

v sobotu (23.7.) 

 
 Kde 

 

Penzion Metuje 

Za školou 276 

Teplice nad Metují 

Tel: 491 581 260 

http://www.penzion.metuje.eu/ 
 

Pension se nachází 

v chráněné oblasti Broumovsko 

v přírodě Adršpašsko-teplických 

skal, nedaleko města 

Teplice nad Metují. 

 

Výuka angličtiny 
 

Výuka angličtiny se koná každé 

dopoledne a vedou ji lektoři z  USA 

spolu s českými tlumočníky. 

Studenti budou rozděleni do malých 

skupin podle znalosti angličtiny od 

úplných začátečníků po pokročilé. 

Výuka  je zaměřena na nová 

slovíčka, rozhovor, čtení, poslech i 

psaní. Pro děti bude připraven 

vlastní program angličtiny, plný her 

a zábavy.  Uprostřed týdne bude 

jeden den volna na delší výlet. 
 

 

 

 Odpolední 

 program 
 

Odpoledne je čas na sport, hry, 

výlety nebo vyrábění.  Během této 

doby bude zároveň prostor pro bližší 

seznámení s lektory angličtiny 

i individuální rekreaci. 
 

 

Večerní program 
 

Každý večer připravujeme program 

pro celou rodinu s hudbou, scénkami 

a soutěžemi.    Bude následovat 

duchovní zamyšlení o Bohu, Jeho 

velikosti a lásce. Při hezkém počasí 

budeme mít i táborák.      

1 6 7       

Závazná přihláška 


