
МІСЦЕ:       

ВІКОВА КАТЕГОРІЯ:

   ВАРТІСТЬ ПРОГРАМИ: 

Еко-школа «7 fields» 

  12 900 грн. 

від  до  р.7 17

МІСЦЕ:       

ВІКОВА КАТЕГОРІЯ:

   ВАРТІСТЬ ПРОГРАМИ: 

Еко-школа «7 fields» 
30км. від Києва 
(природний парк «Залісся»).

  12 900 грн. 

від  до  р.7 17

дитячі тематичні табори

ЕКСКУРСІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНА ПРОГРАМА 
Незабутній день відпочинку та розваг в  
аквапарку  ТРЦ «Термінал» м. Бровари
ТВОРЧА ТА СПОРТИВНА ПРОГРАМИ 
Фестиваль Холі. 
Майстер-клас по Tie dye. 
Вечірня конкурсна програма. 
Майстер-клас в техніці «Рідкий акрил». 
Майстер-клас з хореографії.  
Спортивні змагання 
Унікальна гра – китайський футбол
ПРОЖИВАННЯ
Діти розміщуються у домі-зрубі в 
комфортабельних номерах. Номери
оснащені новими 2-х ярусними ліжками. 
Сучасна ванна кімната на 4 душові 
кабіни.Вільне Wi-Fi підключення.
ХАРЧУВАННЯ
Харчування 5-разове. У меню ресторану 
кожного дня є м'ясо або риба, свіжі овочі та 
фрукти. Різноманіття смачних та поживних 
страв гарантуємо! 
МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Кваліфікована медична допомога. Наявність 
необхідних медикаментів відповідної якості.

 1 зміна:
10.06.2018-22.06.2018

2 зміна: 
23.06.2018-05.07.2018

3 зміна: 
06.07.2018-18.07.2018

4 зміна: 
19.07.2018-31.07.2018

5 зміна: 
01.08.2018-13.08.2018

6 зміна: 
14.08.2018-26.08.2018

ДАТИ ЗАЇЗДІВПРОГРАМА ТАБОРУ:

+

www.iceainternational.com

097 86 81 944  
095 10 37 627

7fields.com.ua www.iceainternational.com

097 86 81 944 / 095 10 37 627
7fields.com.ua

067   
050  
073 472 472 3



Edu-Camp навчить Вашу дитину отримувати 
насолоду від вивчення англійської мови та 
подолати  комунікативний бар’єр.
Програма:
 - 54 уроки англійської з професійними 
викладачами. Oxford Навчальні матеріали -  
Books. Уроки проходять в ігровій формі в 
навчальних класах та на природі.
 - Перегляд фільмів англійською мовою 
(обговорення, аналіз, цікаві завдання до 
фільму).
 - Творчі завдання, конкурси та ігри англійською 
мовою.

Edu-Camp познайомить з надсучасними 
професіями та тенденціями, що стрімко 
розвиваються у світі та виявить унікальні 
здібності кожної дитини.
Програма:
 - Профорієнтаційні тести, ігри та завдання на 
візуалізацію для визначення інтересів, рис 
характеру та схильностей до конкретних 
професійних напрямків. 
 - Індивідуальні характеристики та рекомендації 
наступних кроків для удосконалення навичок у 
професії, схильність до якої має дитина. 
 - Сформований план  досягнення цілей. 
Результатом тренінгу по тайм-менеджменту буде 
план досягнення конкретної цілі, виявленої у ході 
щоденної роботи з коуч-тренером. 
 - Перегляд та детальний аналіз мотиваційних 
фільмів.

Ми познайомимо з новітніми тенденціями 
розвитку бізнесу. Започаткуємо ваше перше 
підприємство, чи бізнес проект. Подаруємо 
свободу мріяти та досягати . Збудуємо нову зону 
відповідальності.
Програма:
 - Постановка та аналіз цілей за системою 
SMART;
 - Піраміда логічних рівней як інструмент 
вирішення глобальних задач;
 - Візуалізація планів на майбутнє. Результатом 
тренінгу по тайм-менеджменту буде план по 
досягненню конкретної ціли, виявленої у ході 
щоденної роботи з бізнес-тренером.
 - Аналіз реальних бізнес-проектів молодих 
підприємців та створення власного.
 - 3найомство з досвідом дітей-підприємців з 
різних країн світу. 

ШКОЛА БІЗНЕСУ

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ

Школа-зруб побудована з екологічно-чистих 
матеріалів, покрита очеретяним дахом та має 
огороджену територію. Тут є танцювальний зал 
та професійний музичний клас.
В радіусі 30 км. немає підприємств, що 
забруднюють навколишнє середовище. 
Прилегла територія це родзинка школи 
«7Fields». Тут є все для цікавого та корисного 
відпочинку Ваших розумників: повноцінний 
вуличний корт для гри в баскетбол, футбол, 
великий теніс тощо, ландшафтний дизайн, 
великі вуличні шахи, доріжки для героскутерів 
(скейтів) протяжністю до 1 км., йога-сфера і 
мотузковий дім, куди можна розпочати веселу 
подорож з балкону 2-го поверха по підвісному 
мосту.

АНГЛІЙСЬКА
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