“Behind every beautiful thing there is some kind of pain.” Bob Dylan

Angličtina s jógou
v Bělé pod Pradědem
EKOJÓGA Jeseníky 2018/ III

neděle 19. 8. –neděle 26. 8. 2018 – 7 dnů
Program : Angličtina spojená s cvičením jógy, možnost pokračování z předchozích turnusů Ekojóga Jeseníky I,
II, Aprobovaní lektoři angličtiny Ekojógy. Zaměření na praktický jazyk, maturitní témata, metodu “tady a teď ”spojení jazyka, mysli a pohybu, aktivní práce s jazykem celý den (2 hodiny volna). Paralelní program pro děti
do 11 let – 1. třída (část programu v angličtině, sport, hry, ekologie), starší děti jako dospělí (maturanti, 2.
třída), 3. třída - věční začátečníci, 4. třída - konverzace. Možnost výběru tříd bez ohledu na věk, malé děti do 4
let s rodiči nebo dle dohody. Majitelé zvířete zajistí nenarušení programu.
Strava : laktovegetariánská
Ubytování : Chatový skautský tabor mimo civilizaci, 1 - 4 lůžkové chaty a pokoje, sprchy, sauna, suchá WC (6x).
Údolí v centru Hrubého Jeseníku, horská říčka s hrázemi, peřejemi a tůněmi, 600 m n.m. Možnost postavit stan.
Zapůjčení přímotopů (60 – 120 Kč/noc). Recepce v neděli 19. 8. od 14.00 do 16.00 hodin.
Doprava : Vlakem nebo autobusem do Jeseníku, dále bus zastávka Bělá Obecní úřad, auto lze zaparkovat na
místě. Od úřadu po zelené turistické značce cca 200 m, pak polní cestou 300 m, autem nahoru po asfaltce 500 m a
odbočit vlevo štěrkovkou 100 m.
S sebou : teplý spacák, karimatku, nazouváky, plavky, lžíci, misku, sport. oděv a obuv (gumáky), toaletní
potřeby, ručník nebo prostěradlo do sauny, psací potřeby, sešit, kopii o zaplacení.
Cena : základní 500 Kč/den
Slevy. Slevy: pracující nečlen 400, člen, sociální případy, student 12 - 30 let 300 Kč/den, člen Rady 200
Kč/den, děti do 6 let dle dohody. Při zkrácené účasti příplatek 10%, při účasti na více týdnech sleva 10%.
Platby: do 15.5. 2018 zálohu 1000 Kč na 1 osobu, zbytek na místě.
Je možno zaplatit najednou do 15.5. na účet
Č.S. 1907055389/0800, VS = dat. nar. /3, KS= 308.
Další info: Tel: 604 946 138, E-mail : ekojogacr@seznam.cz , www.ekojoga.cz
Zveme i Vaše přátele, kterým prosím předejte tuto pozvánku. Těšíme se na dobrou partu a celý program.
Přihláška mailem: Titul, jméno, adresa, telefon, datum nar., profese, jména a věk dětí a uveďte prosím, jak jste
se o této akci dozvěděli ( internet, známí, Meduňka,.. apod.). Poštou Lipovská 1177, 79001 Jeseník.

