КЗ ЛОР «ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»
РОЗПОЧИНАЄ НАБІР У
ЛІТНІЙ ПРИРОДНИЧИЙ ТАБІР
Не знаєш, чим зайнятися влітку? Втомився від одноманітності буднів і
прагнеш яскравих вражень та цікавих знайомств? Тоді тобі до нас! Пропонуємо
поринути у світ активного відпочинку та ефективного навчання в літньому
навчально-пізнавальному таборі. На тебе чекає різноманітна програма, до якої
входять:
НАВЧАННЯ+РОЗВИТОК+ДОЗВІЛЛЯ+ НОВІ ЗНАЙОМСТВА
Навчальні заняття у таборі будуть здійснюватися за відповідними
напрямками: математика, фізика, біологія, хімія, географія за допомогою практичної
діяльності (практичні роботи, експерименти, диспути). Отримані знання, уміння й
навички навчимо застосовувати у повсякденному житті.
Кому це буде цікаво?
Учням 9-10 класів міста Львова та області.
Цей табір для тих, хто хоче:







Виробити вміння застосовувати на практиці отримані знання;
Розвинути свої знання, уміння, навички;
Зрозуміти специфіку ведення дискусій та визначати її межі;
Дізнатися, як правильно використовувати отриману інформацію ;
Легко поєднувати навчання та відпочинок;
Покращувати свій розвиток та збагачувати дозвілля;

Що на вас чекає?







10 днів активного літнього відпочинку та цікавого навчання;
навчальні заняття з професійними викладачами;
лекції та застосування отриманих знань на практиці;
майстер-класи, тренінги та навчальні дискусії;
різноманітні пізнавальні екскурсії, захоплюючі квести;
спортивні розваги та командні змагання;

 тематичні вечори та дискотеки;
 вечори біля вогнища в колі однодумців;
 безліч нових знайомств.
Де і коли це відбудеться?
З 26 червня до 5 липня 2018 року в с. Нагуєвичі Дрогобицького району
Львівської області.
Скільки це коштує?
Загальна вартість 10-денного відпочинку в таборі – 3000 грн./ особ.
У суму входить:
 доїзд до місця таборування;
 проживання;
 триразове харчування;
 проведення екскурсій та розважальних програм;
 майстер-класи, тренінги.
Як взяти участь?
1. Заповніть заявку: (посилання).
2. Отримайте підтвердження від нашого координатора.
3. Після отримання підтвердження від координатора, оплатіть вартість
відпочинку в таборі.
Прийом заявок здійснюється до 31 травня 2018 року.
Дай відпочинок своєму планшету!
Не барись та поспішай! Кількість місць обмежена!
Наша адреса:
м. Львів, вул. Коперника, 42, каб. 22
тел. 261-22-58, e-mail: oman@oman.lviv.ua
Відповідальна особа – Любов Селіверстова

