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Fayno Camp Yaremche».
Англомовний дитячий табір в Карпатах.
Літо 2018
«

Ціни та дати заїздів
ВІК КЕМПЕРІВ: 7-17 РОКІВ
Зміни

Дати

Кількість днів

Вартість

1
2
3
4
5
6

23.06.18-02.07.18
03.07.18-12.07.18
19.07.18-28.07.18
29.07.18-07.08.18
09.08.18-18.08.18
19.08.18-28.08.18

10 днів
10 днів
10 днів
10 днів
10 днів
10 днів

10800 грн
10800 грн
10800 грн
10800 грн
10800 грн
10800 грн

Раннє бронювання
до 01.06.2018
9800 грн
9800 грн
9800 грн
9800 грн
9800 грн
9800 грн

Якщо Ваша дитина мріє про незабутні літні канікули та хоче пізнати прекрасний світ природи, а Ви прагнете
оздоровити дитину на 100% - тоді дитячий табір в Карпатах Fayno Camp Yaremche із вивченням англійської мови прекрасний вибір.
Дайте можливість дітям отримати те, про що Ви самі мріяли в їхньому віці – безпечний, активний відпочинок,
творчий та фізичний розвиток, неповторні враження та нові друзі з усієї України.
Наш табір розташований в екологічно чистому місці Карпат - мальовничому містечку Яремче, яке потопає в зелені
та оточене стіною гір. Це ідеальне місце для набуття здорових звичок, активних дій на природі та оздоровлення. В
англомовному таборі Fayno Camp Yaremche під час літніх канікул на дітей чекає не тільки приголомшлива
розважальна програма, але й чудові можливості для особистісного розвитку та підвищення рівня розмовної
англійської з native speakers (носіями мови). Пісні біля багаття, походи, конкурси та змагання і, звичайно ж, нові
друзі з усієї України!
Усе це традиційно на свіжому повітрі та з європейським сервісом!
Хто ми?
Історія дитячого табору Fayno Camp – це історія людей, що самі є батьками та розуміють важливість корисного,
змістовного та безпечного дитячого відпочинку під час канікул. Це історія, де кожен із учасників команди любить
свою справу та працює на задоволення потреб, мрій дітей та батьківської турботи. Врешті-решт це історія про те, як
люди створюють і бережуть середовище де народжується дружба, де діти дорослішають, досліджують та пізнають
щось нове.
Для нас створення дитячого табору Fayno Camp було втіленням заповітної мрії: щоб кожен наш маленький кемпер
колись із гордістю сказав– це були найкращі мої канікули!!!
Чому саме дитячий відпочинок з Fayno Camp?
Змістовна програма
Над створенням програми працюють найкращі аніматори та педагоги та продумують усе до найменших дрібниць.
Ми прагнемо поєднати навчання та дозвілля під час відпочинку! Море емоцій та незабутній відпочинок гарантований!
Прояви себе
Ми – віримо в кожного кемпера! Для кожного підготували щось особливе. Програми цікаві та змістовні - кожен
учасник проявить приховані вміння і таланти, навчиться працювати у команді. Неймовірна природа
Чисте гірське повітря та унікальна природа карпатського краю створюють просто фантастичну атмосферу для
незабутнього дитячого відпочинку.
Місце, де живе дитинство
Ми прагнемо створити позитивне та безпечне місце для спілкування дітей між собою без гаджетів, смартфонів та
комп’ютерів. Діти отримають можливість під час канікул вимкнути решта світу та досліджувати, сміятись,
навчатись та розмовляти мовами світу, подорожувати та веселитись.
Якщо дитина приїде сюди вперше - гарантовано знайде нових друзів.
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Англійська з native speakers
Якісне навчання дітей англійській мові досвідченими викладачами із Великобританії та США, кожен із яких має
досвід роботи з дітьми та обожнює свою справу.
Європейський сервіс
Ми багато працювали, щоб переконатись, що все, що знаходиться в таборі (від харчування та проживання до
кваліфікованого навчання та цікавого дозвілля ) відповідає європейському сервісу та виконується на всі 100%.
Безпека
Ми усвідомлюємо важливість безпеки дітей в таборі, оскільки найцінніше що у нас є – ДІТИ! Тому безпечне та
комфортне перебування у дитячому таборі FaynoCamp на першому місці!
ПРОГРАМА
Fayno Camp в Яремчі – це:
•
10 днів безпечного, веселого, наповненого яскравими подіями відпочинку
•
прекрасні умови для оздоровлення (гармонійне поєднання європейського сервісу та цілющого клімату
Карпат)
•
унікальна можливість покращити рівень володіння розмовної англійської мови - 10 днів інтенсивних занять
англійською мовою з досвідченими викладачами та носіями мови (native speakers) із Великобританії та США

активні ігри, розважальні та вечірні заходи, квести, майстер-класи, які проходять на свіжому повітрі,
зроблять відпочинок не лише цікавим, але й корисним.

щоденне купання в критому басейні під наглядом інструкторів

піші та автобусні екскурсії по Яремчі (водоспад Пробій, водоспад Дівочі Сльози, карпатський заповідник з
дикими звірами, Скелі Довбуша)

похід на г. Маковиця (знайомство з пастухами та майстер-клас з приготування карпатських сирів)

автобусна екскурсія в ГК «Буковель» та водоспад Гук
•
можливість знайти нових друзів
•
отримання нових знань, навичок, умінь
•
дружба з найкращими вожатими
•
комплексна безпека ( діти цілодобово знаходяться під опікою дорослих)
•
щасливе, веселе, яскраве літо!
Чисте гірське повітря та унікальна природа карпатського краю створюють просто фантастичну атмосферу для
незабутнього дитячого відпочинку. Діти оздоровляться на 100 %!!!
Розпорядок дня
День в таборі розписаний і спланований похвилинно і насичений цікавою навчальною і розвиваючою діяльністю в
тандемі із розважальними заходами. З ранку і до вечора діти зайняті корисними та захоплюючими, творчими
справами. Тут часу нудьгувати не буде, бо кожен буде зайнятий тим, що йому дійсно подобається!
Грамотне поєднання насиченого дозвілля, продуктивного навчання з комфортним проживанням і збалансованим
харчуванням – це те, що потрібно зростаючому молодому організму
Ось як виглядає звичайний день в таборі:
7:30 – 8:00 Підйом, ранкові гігієнічні процедури
8:00 – 8:15 – Ранковий фітнес
8:15 – 9:00 Сніданок
9:30 – 11:30 Активні ігри на свіжому повітрі
9:30 – 12:30 Загально таборові, загонові заходи, квести, спортивні ігри, майстер-класи, підготовка до виступів тощо
або ж екскурсії по програмі
13:00 – 14:00 Обід
14:00 – 15:00 Денний відпочинок, купання в басейні
15:00-17:00 Спілкування з native speakers
16:00 – 16:15 Підвечірок
17:00 – 19:00 Активні ігри на свіжому повітрі
17:30 – 18:30 Загально таборові, загонові заходи, квести, спортивні ігри, майстер-класи, підготовка до виступів
тощо
19:00 – 20:00 Вечеря
20:00 – 22:00 Вечірні заходи «Коло друзів Fayno Camp, підведення підсумків дня на свіжому повітрі
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22:00 – 22:30 Гігієнічні процедури
22:30 – Відбій
Проживання та харчування
Територія та інфраструктура
Кемпери проживатимуть в сучасному готельному комплексі «Водоспад» в місті Яремче, Івано-Франківської
області. Варіанти розміщення дітей: 3-х-місні номери. Кожен з номерів обставлений новими меблями, є санвузол (
оснащений душовою кабіною та необхідною сантехнікою). Холодна і гаряча вода – цілодобово. З вікон
відкривається чудовий краєвид на гори.
Загальні збори, заняття та тренінги проводяться в сучасному конференц-зал в приміщенні готелю та на прилеглій
території.
Басейн Для любителів поплавати в готелі є критий басейн з підігрівом води та підтримкою оптимального
мікроклімату в приміщенні.
Температура води від +24 С до +28 С.
Розміри басейну 18 × 8 м.
Діти щоденно зможуть купатися в басейні у відведений час під наглядом інструкторів.
ХАРЧУВАННЯ
Харчування: 5-ти разове: повноцінний сніданок, обід та вечеря, які доповнюються полуденком, ланч-боксами та
барбекю на свіжому повітрі. Ніякого фаст-фуду, тільки збалансоване та здорове харчування. Кемперам
запропонують страви української кухні адаптованої спеціально для дітей.
Доступ до питної води 24 години на добу.
Якщо у дитини є особливі потреби в харчуванні: вегетаріанець, алергія або непереносимість до якоїсь їжі
(наприклад, діабет, їжа без глютену тощо), ми це врахуємо і не будемо порушувати її звичного режиму. Проте нам
потрібно знати про ці умови заздалегідь.
Фаст-фуд та надмірна кількість солодощів до раціону не входять
Безпека
Адміністрація дитячого табору Fayno Camp велику увагу приділяє безпеці дітей під час перебування в таборі:
•
постійна опіка вихователями (вожатими),
•
під час купання в басейні діти знаходяться під наглядом інструкторів (рятувальників),
•
дорослі цілодобово знаходяться поруч із дітьми та супроводжують на усі заходи,
•
у таборі завжди чергує нічна зміна вожатих
•
адміністрація табору завжди на зв’язку із батьками
•
щоденні відео/фото-звіти на нашому сайті та у Facebook.
Медичне обслуговування
У таборі цілодобово знаходиться наш лікар та є необхідний мінімум для надання першої медичної допомоги, в місті
є лікарня, при потребі завжди готові доставити туди дитину автомобілем табору.
Усі діти застраховані.
Усі наші подорожі є ретельно продуманими – батькам не потрібно перейматись про додаткові витрати своїх
дітей під час перебування у нашому таборі, оскільки у вартість включено ВСЕ (харчування, усі вхідні квитки
і екскурсії за програмою ).
У вартість входить:

Проживання в 3-місних номерах в сучасному готельному комплексі «Водоспад» в місті Яремче

5-ти разове харчування: сніданок, обід, підвечірок, вечеря та друга вечеря.

Англомовна підтримка, організація розмовних занять ігрового типу з носіями мови.

Піші та автобусні екскурсії по Яремчі (водоспад Пробій, водоспад Дівочі Сльози, карпатський заповідник з
дикими звірами, Скелі Довбуша)

Похід на г. Маковиця (знайомство з пастухами та майстер-клас з приготування карпатських сирів)

Автобусна екскурсія в ГК «Буковель» та водоспад Гук

Вхідні квитки та рекреаційні збори по програмі

Страхування

Фірмові аксесуари Fayno Camp (футболка, силіконові браслети, канцелярія…)

Фото звіт у Facebook
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Регулярні оновлення у Instgram

У вартість не входить:

ЖД пакет. Проїзд на поїзді із супроводом вожатих + їжа в дорогу оплачується додатково.
Як добратись до табору?
Виїзд в табір здійснюється організованими групами у супроводі працівників табору з Києва, Львова, Дніпра,
Харкова та Одеси.
Необхідні документи для поїздки дитини в табір:
1. Оригінал свідоцтва про народження
2. Медична довідка про стан здоров'я з підтвердженням відсутності контактів з інфекційними хворими (можна з СЕС
або від терапевта). У довідці обов'язково повинні бути вказані хронічні захворювання, алергії, перенесені дитиною
захворювання. Якщо дитина, будучи в таборі, повинна приймати якісь ліки, в довідці мають бути зазначені їх назви
та дозування.

Чекаємо Ваших запитів, за адресою:
Тел: 067 506 99 92, 050 565 34 12
Ел. адреса: zaplatiandleti@gmail.com
Сайт: http://zaplati-i-leti.com.ua/
01034 м. Київ вул. Васильківська 34, оф А 302

