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MIMOŘÁDNÁ
NABÍDKA
KURZY
anglického a ruského jazyka
Po dvouleté přípravě zahajuje
Mezinárodní liga na ochranu lidské
důstojnosti prázdninové kurzy
pro mládež. Pro nás jsou asi
nejzajímavější kurzy anglického a
ruského jazyka/další níže/,kurzy
jsou díky podpoře ligy i cenově
přístupné a prakticky u nás
nejlacinější. Jsou určeny pro děti a
mládež od 10-23 let.

Kurz
Hovoříme anglickyformou konverzace a hry,
přednost hovorovému využití
jazyka
Lektoři –rodilí mluvčí,pedagogové universit

Kurz
Hovoříme rusky-stejné jako výše

s využitím originální metody využívající u
slovanských jazyků podobnosti základu slov

Program mezinárodní diplomacie,
efektivní komunikace a sebeobrany
Kurz Mezinárodní diplomacie pro mládež-seznámení se strukturou
mezinárodních organizací se zvláštností na programy OSN pro mládež

Kurz efektivní komunikace
Kurz základů sebeobrany-zvýšení fyzické úrovně,sebeobrana –instruktoři
vysokých škol Tej-kvan- do a Kikboxu
Kurzy proběhnou v Mezinárodním mládežnickém centru Pimorsko-Kiten ,55 kilometrů od
bulharského Burgasu.Tento areál prošel náročnou rekonstrukcí/dříve sloužil jako
mezinárodní pionýrský tábor/ dnes je tento komplex součástí evropské sítě „Modrá
zástava“, která garantuje úroveň služeb,ubytování a systémy služeb a
komplexnost.Ubytování je hotelového typu ve dvou či třílůžkových pokojích s televizí a
s komplexním sociálním a hygienickým příslušenství. Jeden hotel je určen pro děti od 1017 let a druhý pro mládež 18-23 roků.Na každé m patře je byt vedoucích a pedagogických
pracovníků
Areál je oplocen a trvale hlídám bezpečností službou,je tu stálá lékařská služba a
stanoviště sanitky
Také rodiče zde mohou prožít svoji dovolenou /i to se dá zajistit/ v nových VIP
bungalovech
Pláž je vlastní a oplocená se stálou službou plavčíka, záchranáře a medikaslunečníky a lehátka zdarma
Stravování :5 krát denně - snídaně a večeře formou bufetu, součástí je pitný režim
zajišťovaný na pláži
Volný čas v areálu ./vše zdarma/ : internet kavárna,diskotéka,knihovna ,videotéka
Sport: fotbal,volejbal,wellnes,fitnes,základy sebeobrany,šachy-vše organizováno formou
klubu
Každý večer animační program

Kiten je přímořské městečko, které se nachází 53 km jižně od města Burgas, v těsné
blízkosti střediska Primorsko. Vyniká mimořádně zdravým klimatem a velmi zajímavou
přírodou v okolí střediska. Kitenský záliv je považován za jedno z nejkrásnějších míst
jižního černomoří. Kiten – to jsou dlouhé písečné pláže, které se střídají se skalnatými
útesy. Městečko se nachází v podhůří lesnatého pohoří Strandža.

TERMÍNY A CENA
Termín cena 3 týdny
1.-21.6.
22.6.-12.7.
12.7.-1.8.
1.-21.8.

cena 2 týdny

598 EUR
648 EUR
668 EUR
698 EUR

6.6.-20.6. 380 EUR
20.6.-5.7. 395 EUR
5.-19.7.
430 EUR
18.7.-2.8. 490 EUR
2.-16.8. 530 EUR
16.-30.8. 520 EUR
příjezd možný i o den dříve –případná úhrada na místě za symbolickou cenu

Cena zahrnuje:
5 stravování denně –včetně pitného režimu i na pláži
ubytování ve dvou-třílůžkových pokojích se sociálním zařízením a televizí
obsah a pomůcky vybraného kurzu
pedagogické a instruktoři volného času
kluby,diskotéky
animační program
4 fakultativní výlety-Sozopol, Nesebar-Akvapark-projížďka po moři na remorkéru-říční
rybolov s barbekue
Musíte zajistit :dopravu na místo/možno přespat v areálu či prožít celou dovolenou/
+zdrav.pojištění
Protože Bulharsko je v EU první pomoc je bezplatná a nejsou vízové povinnostívlastní pas je ale nutností.
Přihlásit se může každý ,bez ohledu na to zda je členem české Ligy na ochranu lidské
důstojnosti,ale je třeba si uvědomit, že národní ligy jsou ve 27 zemích světa a vzhledem
k ceně a úrovní programu bude o kurz značný zájem.
Informace a přihlášky:
Přihlášky: interfond2005@mail.ru
Tel. 007 972 88 96-anglicky , rusky
interdignity@mail.ru -rusky ,anglicky-Marina Milajeva tel.8 495 363 18 97
Rady :
-přihláška je velmi jednoduchá a není na to formulář,stačí jméno,kontaktní údaje,určení
kurzu a termínu
-doporučujeme zaplatit cca 50 Euro na určený účet, zbytek doplatit na místě
-o všem informujte v kopii českou Ligu na ochranu lidské důstojnosti,o.s.
info@humandignity.eu
·

-v sezoně jezdí pravidelný autobus Praha Varna, některé cestovky jezdí i do
Sozopolu

