
SUMMER TIME CAMPS 2022 
LETNÍ TÁBORY A KURZY S ANGLIČTINOU 

SUMMER TIME 
Letní tábor 

Osmidenní dobrodružný tábor, 
koncipovaný jako kombinace pestrého 

programu a efektivní anglické konverzace. 
Rodilí mluvčí jsou součástí veškerého 
táborového dění, což zaručuje neustálý 

kontakt s angličtinou. Každý ročník 
SUMMER TIME ADVENTURE CAMP provází 
originální dobrodružný námět a zážitky  

z ADVENTURES nám tak dovolují vykročit 
za hranice všedního dne. Letní tábor 

SUMMER TIME je vhodný pro děti, které 
hledají sportovní a pohybové aktivity, 

atraktivní prázdninové prostředí, a zároveň 
si chtějí poutavě zdokonalit angličtinu. 

detskytabor.cz 

 

EUROCAMP 
Anglický tábor 

Desetidenní letní tábor zaměřený  
na prohloubení komunikačních dovedností 

a multikulturní výchovu. Zvláštností je 
spojení běžného programu s anglickou 

konverzací. Mezi české děti jsou zařazeny  
i děti cizinců, dorozumívacím jazykem je 
angličtina i čeština. Každý oddíl má dva 

vedoucí, prvním je rodilý mluvčí anglického 
jazyka a druhý Čech. Děti se učí anglicky, 
aniž si to bezprostředně uvědomují. 

Ústředním pojítkem tábora je celotáborová 
hra, která má letos název TEN DAYS  
IN ALASKA. EUROCAMP je založený  

na angličtině a otevřený dětem z ciziny.  

anglickytabor.cz 

 

ENGLISH 4 YOU 
Jazykový tábor 

Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka 
pod výhradním vedením rodilých mluvčích. 

Účastníci každý den absolvují lekce 
zaměřené na prohloubení konverzačních 

schopností, aktivní vnímání řeči, přirozenou 
výslovnost a nenucené užívání jazyka. Mezi 
výukou děti aktivně relaxují sportováním  

a hraním her. S rodilými mluvčími jsou  
v celodenním kontaktu. Zpestření přináší  

i neobyčejný výlet za krásami jižních Čech. 
ENGLISH 4 YOU nabízí dětem jedinečnou 

příležitost efektivně prohloubit své 
jazykové schopnosti, aniž by musely 

cestovat do zahraničí. 

englishcamp.cz 

 

 
TÁBORY S RODILÝMI MLUVČÍMI PO CELÉ LÉTO 
Naše anglické tábory jsou jedinečné. Za 28 let se nám podařilo vybudovat dětské tábory  
na profesionální úrovni v atraktivním prostředí jižních Čech. Specializujeme se na jazykové tábory  
s různou úrovní výuky angličtiny. Přitažlivý táborový program je podtržen účastí rodilých mluvčích  
a zpravidla také dětí z cizích zemí. Přirozeně motivujeme k vytvoření pozitivního vztahu k angličtině. 
Děti od 6 do 17 let u nás najdou nejen zábavu, ale i poučení. Garantujeme vysokou kvalitu programů, 
plnění veškerých předpisů stanovených pro dětskou rekreaci a jistotu pojištěné cestovní kanceláře. 
SUMMER TIME CAMPS nabízí letní anglické tábory trojího typu v mnoha termínech, ze kterých  
si každý určitě vybere. Přehled všech 15 termínů na léto 2022 naleznete níže. Další podrobnosti  
a informace, jak se přihlásit, najdete na webových stránkách jednotlivých táborů a kurzů. 
 

POŘÁDÁME JIŽ 29. ROČNÍK 
Jazykové tábory SUMMER TIME CAMPS se konají již tradičně ve dvou vlastních rekreačních 
střediscích v jižních Čechách nedaleko řeky Lužnice, zhruba uprostřed mezi městy Tábor  
a Bechyně. Střediska leží blízko sebe, v zalesněné kulturní krajině, v klidném prostředí bohatém  
na přírodní krásy i památné stavby. Děti jsou ubytovány v dřevěných chatách, kuchyně i sociální 
zařízení jsou moderně vybavené. Pestrý jídelníček je samozřejmostí. Areály nabízejí různorodé 
sportovní vyžití od fotbalu a volejbalu přes stolní tenis až po koupání a plavbu na pramicích. Jazykový 
tábor ENGLISH 4 YOU se letos již po jedenácté uskuteční i v hotelovém prostředí, a to opět  
v apartmánech na MONÍNCI, kde se atraktivní zázemí snoubí s luxusním ubytováním, výbornou 
kuchyní, překrásnou přírodou a všestranným sportovním vyžitím. 

 

OPTIMÁLNÍ TERMÍNY, VĚK A DOPRAVA 
Naše letní tábory jsou vhodné pro děti od 7 do 17 let (kurz na MONÍNCI od 12 do 17 let), které jsou 
alespoň částečně seznámeny se základy anglického jazyka. Program je uzpůsoben jak pro malé 
školáky, tak i pro velmi pokročilé studenty angličtiny, protože účastníci jsou rozděleni do skupin 
podle jazykových schopností, s citlivým přihlédnutím k jejich věku. Rodičům, kteří přivážejí děti  
na tábor přímo, je k dispozici podrobný plánek, jak se do areálů dostanou nebo lze pro cestu tam  
i zpět využít naše moderní autobusy, které odjíždějí z Prahy. SUMMER TIME CAMPS jsou otevřeny 
dětem z různých zemí, protože odstraňují jazykovou bariéru paralelním užíváním angličtiny  
a českého jazyka a představují tak ideální prostředek, jímž lze jazykové vzdělávání doplnit  
v mimoškolních aktivitách dětí v průběhu letních prázdnin. 
 

SUMMER TIME Termín ST1 
2.7. – 9.7.2022 

Termín ST2 
9.7. – 16.7.2022 

Termín ST3 
16.7. – 23.7.2022   

EUROCAMP 
Termín EC1 

1.7. – 10.7.2022 
Termín EC2 

10.7. – 19.7.2022 
Termín EC3 

19.7. – 28.7.2022 
Termín EC4 

1.8. – 10.8.2022 
Termín EC5 

10.8. – 19.8.2022 

ENGLISH 4 YOU 
v areálu Summer Time 

Termín T1 
23.7. – 30.7.2022 

Termín T2 
30.7. – 6.8.2022 

Termín T3 
6.8. – 13.8.2022 

Termín T4 
13.8. – 20.8.2022  

ENGLISH 4 YOU 
na Monínci 

Termín M1 
2.7. – 9.7.2022 

Termín M2 
9.7. – 16.7.2022 

Termín M3 
16.7. – 23.7.2022 

  

 

 
 

 
 

SYKA AGENCY a.s., cestovní kancelář, Křenova 438/7, 162 00 Praha 6  facebook.com/SYKAAGENCY 
   602 326 747 nebo 223 010 176              email@sykaagency.cz               instagram.com/sykaagency syka.cz 

https://facebook.com/SYKAAGENCY
mailto:email@sykaagency.cz
https://instagram.com/sykaagency

