ČESKO – RUSKÉ CENTRUM z. s.
zve žáky ve věku 12 - 18 let
na 12. Mezinárodní letní školu s výukou ruského a českého jazyka
Tento projekt navazuje na již jedenáctiletou tradici pořádání výuky ruského a českého jazyka
o letních prázdninách. Koná se za podpory Středočeského kraje, Velvyslanectví Ruské
federace, Ruského střediska vědy a kultury v Praze, Zastupitelství Rossotrudničestva v České
republice a za podpory měst Březnice, Rožmitál pod Třemšínem, městyse Jince, České nadace
a dalších sponzorů. Uskuteční se v areálu Vyšší odborné školy a Střední odborné školy v
Březnici u Příbrami ve Středočeském kraji za účasti žáků z České republiky, Ruské federace a
dalších zemí.
Uskuteční se 2 turnusy v těchto termínech:
1. turnus: od 2. července do 16. července 2018
2. turnus: od 16. července do 30. července 2018.
Účastníky čeká zajímavý doplňkový program:





Výlety na památná místa České republiky
Kulturní a sportovní akce, soutěže, besedy
Prezentace měst a škol ČR a RF, promítání filmů
Večery u táborového ohně, diskotéky.

Účastnický poplatek: 5 200 Kč.
V ceně bude zahrnuto:




ubytování ve třílůžkových pokojích
stravování 5krát denně
výuka a doplňkový program.

Výuka ruského jazyka bude probíhat 3 vyučovací hodiny denně ve skupinách – začátečníci a
pokročilí (celkem 30 hodin).
Uzávěrka přihlášek:
Vyplněné přihlášky zasílejte do 30. dubna 2018 elektronicky
s.tinder@seznam.cz, nebo poštou na adresu: Stanislav HUBKA, Šachetní
Příbram V.

na adresu:
392, 261 01

Doplňující informace:
Kontakt: Česko- Ruské centrum z. s. (Černohorský Miroslav, tel: +420 722 793 138)

12. Mezinárodní letní škola s výukou ruského a českého jazyka

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA

Příjmení, jméno:

Datum narození:

Trvalé bydliště:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

Číslo OP:

Ruský jazyk studuji/jsem studoval/a ve škole:
……………………………………………………………………………………………………

Ruský jazyk studuji ………………….… (počet let)
Přihlašuji se na termín (nehodící se odstraňte nebo škrtněte):
1. turnus

od 2. července do 16. července 2018

2. turnus

od 16. července do 30. července 2018

Místo, datum:

Podpis:

