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Native English Language Teachers 
Don’t waste your money on English summer camps 
that are taught by non-native English speakers!


Come and learn English the fun way with highly 
qualified native English language speaking 
teachers!


Improve your pronunciation 
Practice your pronunciation with real native English 
language speaking teachers while having fun, 
playing games and making friends.


Improve your confidence 
Practice public speaking while participating in group 
and pair work. Choose from drama, board games, 
arts and crafts and other activities that will build 
your self esteem, confidence, creativity and of 
course, your English language skills.


Have fun while learning 
Have fun and develop key skills in English (reading, 
writing, listening, speaking, debating, collaboration, 
critical thinking, leadership,  problem solving and 
reflection).


Summer Camp Fees (per person) 

25000 FT  for last year’s participants if paid before 

	      15 June 2021


30000 FT if paid before 15 June 2021


35000 FT if paid after 16 June 2021


Limited Spaces Available, don’t miss out!

Lunch 
 

Pease pack a sandwich for your child if you 
think they will be hungry. We will provide 
snacks, and it has been enough in previous 
years. 

RefundPolicy  

Summer camp fees are fully refundable (less 15000 
FT per camp/person registration deposit, which is 
non refundable) up to 6 weeks prior to the opening 
day of the camp. 


Refund requests received after this time will not be 
accepted.


Times or days missed will incur no make-up days 
under any circumstances 


Location 
The location of the camp will be at the Kapocs School.  

Contact:  
Monika Hayek 
haikmaster1@gmail.com

+36 20 481 3535 (after 5pm)

FUN WITH ENGLISH  
For kids aged 7-16 

SUMMER CAMP 
2021 

5 day camp, 5 hours a day, with a native English 
speaking teacher.    8.30am -1.30pm 

Snacks included in the cost of each camp  (fruit, 
juice/water/tea, biscuits) 

Camp start dates: 

Camp:  Monday-Friday August 23- August 27
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 Angol anyanyelvű nyelvtanárok 

Kedves Szülő! Ne vesztegesse pénzét olyan angolos 
táborra, ahol nem anyanyelvi tanárok foglalkoznak 
gyermekével. 

Fejleszd kiejtésedet! 

Szerezz élményt angolul gyakorlott és magasan 
képzett angol anyanyelvű tanárok segítségével.


Javul az angolod miközben játszol, beszélgetsz és 
barátkozol valódi angol anyanyelvű tanárok 
társaságában


Fejleszd magabiztosságod!  

Jobban kibontakozik angol előadókészséged 
miközben részt veszel csoportos vagy páros 
játékokban.Választhatsz szerepjáték, kézművesség, 
ügyességi játékok és társasozás között, miközben 
növekszik önbizalmad, kreativitásod és 
természetesen az angol kifejezőkészséged.


Érezd magad jól velünk! 

Légy vidám és fejlődik angol nyelvtudásod a kreatív 
olvasás, írás, beszélgetés, együttműködés, kritikus 
gondolkodás, megvitatás,  problémamegoldás által.


Részvételi díj 
25.000 FT       a tavalyi résztvevők számára, ha  

                       2021. június 15. előtt befizetik

30.000 Ft        2021. június 15-ig befizetve


35.000 FT      2021. június 16 utáni befizetés esetén


Korlátozott számú helyünk van. Ne maradj le!

Ebéd 
 

Ebéd nem rendelhető. Kérjük, csomagoljon egy 
szendvicset gyermekének, ha úgy gondolja, 
hogy éhes lesz. Tízórait biztosítunk, és ez elég 
volt a korábbi években is. 

Pénzvisszafizetés elve

A részvételi díjból 15.000 Ft foglaló, amely nem 
kerül visszatérítésre lemondás esetén."
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A turnusból való hiányzás esetén pénzbeli 
visszatérítésre nincs lehetőség, illetve a 
mulasztás a következő turnusban nem 
használható fel. "

Kérjük az időpontok szem előtt tartását.


Helyszín: 

A tábor helye a Kapocs iskolában lesz. 

Ha érdekli, kérjük, írjon nekünk e-mailt, hogy 
elküldjük a regisztrációs lapot. 

Contact:  
Monika Hayek 
haikmaster1@gmail.com

+36 20 481 3535 (after 5pm)

VIDÁMAN ANGOLUL  
Fiataloknak, gyerekenek 7-16 éves korig 

SUMMER CAMP 
2021 

5 napos turnusban 5 órás foglalkozások 
angol anyanyelvű nyelvtanárokkal 

8.30 – 13:30 óra között 

Tízórai- gyümölcs, tea, ásványvíz, keksz – a részvételi 
díjban. 

Turnusaink: 

Turnus:    Hétfő – Péntek    Augusztus 23-27
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