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CHALLENGING WEEK
full of thematic activities & trips

Programul de limba engleză susţinut de profesorii noștri, 
din cadrul Centrului GDS Learning Center!

Pensiunea 
CASA BRĂDET

Brădet, jud. Covasna

27 iunie -
2 iulie 2021

www.gdslearningcenter.ro



Detalii
despre
tabără

Detalii despre locaţie

Casa Brădet este situată lângă Întorsura Buzăului, în satul Brădet, jud. Covasna, într-un 
pitoresc și liniștit amplasament, fiind străjuită în depărtare de Munţii Ciucaș, udată de apele 
Buzăului, mai precis pe DN 10, Buzău – Brașov, la aproximativ 750 m de drumul naţional.

Nivel limba engleză: Copiii care nu au urmat cursurile Centrului GDS Learning Center 
vor susţine un test de nivel limba engleză, pentru plasarea într-o grupă potrivită.

Copiii vor fi însoţiţi și atent supravegheaţi de către profesorii centrului GDS Learning 
Center și își vor desfășura programul în grupe apropiate de vârstă, ţinându-se cont și de 
nivelul de limba engleză.

Participanţi

Vârste: Număr participanţi:  6-17 ani. 30 (au prioritate cursanţii centrului).
Durata: Perioada: 5 nopţi, 6 zile (intrare Duminică, ieșire Vineri). 27 Iunie - 2 Iulie 2021.
Plecare: Duminică, 27 Iunie, ora 13:00, de la sediul GDS Learning Center.
Sosire: Vineri, 2 Iulie, spre seară, preluarea copiilor se va face de la sediul centrului.

Pentru socializare și comunicare eficientă propunem și copii din 
afara centrului nostru, cu testare limba engleză, odată cu înscrierea!

Mese şi cazare

 Restaurantul Pensiunii va pregăti cu atenţie un meniu bogat și variat cu preparate 
proaspete și sănătoase, pentru a putea satisface preferinţele culinare și nevoile fiecăruia.

 Camere pentru 2, 3 și 4 persoane, fiecare cu baie proprie. 
 Curte spaţioasă, cu zonă de relaxare și loc de joacă.
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Activităţi
educative și
distractive

Activităţi educative şi distractive

Cursuri intensive, limba engleză: 
 Fashion (painting T-shirts, presentation of the attire);
 Treasure Hunt (bottle message with activity to follow);
 Quiz (songs; character identity; general knowledge; true/ false; correct/ incorrect; team 

play; social and thinking skills);
 Storytelling (story cubes: enhance creativity, vocabulary, thinking skills);
 Games (Monopoly, Scrabble, Rummy,  Activity, 10 questions – using the glasses; Cards).

Activităţi didactice, limba engleză:
 Seară de film: animaţii, comedii, acţiune etc.  filme fără subtitrare, doar în limba engleză;
 Karaoke & Disco;
 Înălţare zmeie;
 Foc de tabără și înălţare lampioane.

Excursii educative

 Vizită la Rezervaţia de Zimbri „Valea Zimbrilor“;
 Drumeţie la Cascada Urlătoare;
 Excursie la Râșnov, cu vizită la Dino Park și la Cetatea Râșnov;
 Drumeţii în apropierea pensiunii cu observarea faunei și a florei locale (vizită la Stână 

și la gospodărie locală, vizită la Păstrăvărie);
 Vizită la Cetatea Ţărănească Prejmer și Biserica Evanghelică.
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Înscrierea se face prin completarea 
formularului de înscriere transmis pe e-mail

gdslearningcenter@yahoo.com

0732.417.044
www.gdslearningcenter.ro
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CAMPCostul taberei: 1600 lei

Preţul include

 Transport dus-intors, cu midiautocar de 33 
locuri, marca Mercedes, an de fabricaţie 2019.

 Transport excursii tematice;
 Pensiune completă (cazare, 3 mese 

principale: mic dejun, masă de prânz și cină, 
gustări cu fructe între mese);

 Cursuri interactive de limba engleză cu 
profesorii Centrului GDS Learning Center;

 Materiale necesare activităţilor desfășurate.

Reduceri

 10 % din costul taberei pentru cel de-al doilea 
participant, membru de familie (fraţi, surori, veri)

Posibilităţi de plată

 plată integrală;
 plată în rate astfel: Rata 1 = 400 lei în Martie, Rata 

2 = 400 lei în Aprilie, Rata 3 = 400 lei în Mai, Rata 
4 = 400 lei în prima săptămână din Iunie.

Obiectivele taberei

Scopul nostru este acela de a oferi, pe lângă 
activități de recreere și oportunități de învățare 
în afara centrului GDS Learning Center, într-o 
atmosferă plăcută și în condiţii de maximă 
siguranţă. Profesorii noștri au propus activităţile 
din ofertă pentru a fi desfășurate în limba 
engleză, în spaţiul pe care-l deţine pensiunea și în 
aer liber, dacă condiţiile meteo ne permit. 
Conţinutul lecţiilor de învăţare sunt alternate cu 
jocuri didactice, de rol, stimulându-le creativitatea, 
motivându-i pe copii să folosească vocabularul 
însușit în cadrul orelor din centru, continuându-le 
cu programul educativ din cadrul taberei noastre - 
GDS English Summer Camp.

Amintiri din tabără

Activităţile zilnice vor fi înregistrate video și 
fotografiate de către GDS Studio Events. Vom 
filma cu drona, cu camere profesionale, vom face 
fotografii de grup și instantanee care să surprindă 
implicarea și bucuria copiilor și a cadrelor didactice, 
iar la finalul perioadei de tabără veţi primi prin link 
de transfer un montaj video care va cuprinde un 
clip best moments, filmarea lungă, alături de 
fotografiile făcute. În ultima zi de tabără, înainte de 
întoarcerea acasă, copiii vor primi diplome din 
partea organizatorilor, diplome care vor atesta că 
au parcurs cu bine toate activităţile propuse în 
desfășurător.

*În preţ nu sunt incluse taxele de acces la obiectivele turistice.
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