*** For English scroll down ***

TARPTAUTINĖ VASAROS STOVYKLA
Pirmadienis - Penktadienis
Nuo 8:30 iki 17:30
Mieli tėveliai,

2021 m. vasaros stovykloje visi kartu praleidome puikų laiką, todėl šiais metais grįžtame su
dar smagesne ir papildyta programa, tinkančia beveik visiems!

Šią 2022 m. vasarą „The Language Cloud“ pristato tris fantastiškas programas: Tarptautinė
dienos stovykla, Kūrybinė stovykla prancūzų kalba, Tarptautinė stovykla su nakvyne.
Visos šios programos apima socialinius žaidimus, ekskursijas po mišką, išvykas, kultūrinę
veiklą, meną, sportą, įkvepiančius projektus, pasakojimą ir dramą.

Užtikriname, kad mūsų laikas kartu būtų unikali mokymosi patirtis, kupina linksmybių ir
kūrybiškumo. Stengiamės jūsų vaikams suteikti kuo geresnę patirtį ir sukurti ilgalaikius
prisiminimus.

Registruotis galite čia.
> Tarptautinė dienos stovykla:
Kaina: 160 eurų/ 5 dienos
Dienos kaina: 40 eurų
Nuolaida: 10% antram ir trečiam broliui/seseriai; 10% antrai, trečiai ir daugiau savaičių.
Pradžios data: Nuo birželio 20 d. visos vasaros metu
Laikas : 8.30 - 18:00
Kalba: Anglų
Amžiaus grupės: 4-7, 8-12

Minimalus dalyvių skaičius: 5
Maksimalus dalyvių skaičius: 15
Kalbos lygis: mišrus
Vieta: A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius
Pietūs ir pavakarių užkandžiai: įtraukti į kainą. Vaikų prašome atsinešti rytinių užkandžių.

> Kūrybinė stovykla prancūzų kalba:
Kaina: 160 eurų/ 5 dienos
Dienos kaina: 40 eurų
Nuolaida: 10% antram ir trečiam broliui/seseriai; 10% antrai, trečiai ir daugiau savaičių.
Pradžios data: Nuo birželio 20 d. visos vasaros metu
Laikas : 8.30 - 18:00
Kalba: Prancūzų
Amžiaus grupės: 4-7, 8-12
Minimalus dalyvių skaičius: 5
Maksimalus dalyvių skaičius: 15
Kalbos lygis: mišrus
Vieta: Kražių g. 25, Vilnius
Pietūs ir pavakarių užkandžiai: įtraukti į kainą. Vaikų prašome atsinešti rytinių užkandžių.

> Ką mes veiksime?
Štai keletas „teminių dienų“ veiklų pavyzdžių. Tiksli vasaros stovyklos programa bus galutinai
parengta likus savaitei iki stovyklos pradžios ir pasidalinta su jumis.
Diena

Veiklos

Pirmadienis

Menų diena

Antradienis

Nuotykių /
sporto diena

Apibūdinimas
Mūsų išradingi mokytojai sugalvos smagių ir įtraukiančių meninių
užsiėmimų. Pamirškite paprastą piešimą – išbandysime netikėtas
meno technikas.

Diena kupina įdomių nuotykių, lobių ieškojimo mieste ar miške,
sportinės veiklos, naujų vietų Vilniuje ar aplinkiniuose miestuose
atradimų.

Trečiadienis

Paplūdimio/v
andens/BBQ
diena

Ketvirtadienis

Scenos
menų diena
(drama,
šokis,
dainavimas)

Penktadienis

Renginys

Diena vandenyje su kitomis smagiomis vandens ir paplūdimio
pramogomis.

Saviraiškos ir pasirodymo scenoje diena. Ne tik atliksime trumpas
dramos scenas, bet ir turėsime šokio bei muzikos pamokas
dainuojant ir judant į ritmą.

Šią dieną tėveliai ir draugai kviečiami atvykti pasižiūrėti mažo šou,
kurį vaikai kurs visas savaitės dienas. Vaikams tai visada
jaudinanti akimirka!

Puikios naujienos! Gavome nedidelę Vilniaus miesto savivaldybės dotaciją, kuri leidžia
tėvams suteikti 15% nuolaidą mūsų tarptautinei vasaros stovyklai. Nuolaida taikoma 7-12
metų Vilniaus mokyklų moksleiviams.

Šis pasiūlymas galios 2022 m. liepos 11–15 d., liepos 18–22 d. ir liepos 25–29 d. Vietų
skaičius tomis dienomis ribotas ir kaina 136 € vietoje 160 €.

Kilus klausimams galite rašyti thelanguagecloud@gmail.com ar skambinti Gabrielei
+37064594379.

Internetinis puslapis: https://www.thelanguagecloud-edu.com/
„Facebook“ puslapis: https://www.facebook.com/TheLanguageCloudinLithuania

Tarptautinė stovykla su nakvyne
Kaina: 369 eurai
Datos: Liepos 18-22 ir rugpjūčio 22-26 dienomis.
Amžius: 8-12 metų.
Minimalus dalyvių skaičius: 8
Maksimalus dalyvių skaičius: 12
Kalba: Anglų
Kalbos lygis: mišrus (pradedantieji, pažengę ir gimtakalbiai)

Vieta: Dubingių sodyba, Lakštingalų str. 7, Dubingiai 33262
https://www.facebook.com/Dubingiai-Summerhouse-101285814952623
INFORMACIJA IR REGISTRACIJA
Prašome užpildyti registracijos formą žemiau esančioje nuorodoje
Vietų skaičius ribotas, todėl norėdami užsitikrinti vietą stovykloje sumokėkite 50€ užstatą
→ https://forms.gle/xXY6CfKBC5Q7ZnHX7
> Broliams ir seserims taikome 10% nuolaidą!
> Pietūs įskaičiuoti į kainą, taip pat sveikas popietės užkandis. Ryte prašome atsinešti savo
užkandžių.
> Visą išsamią informaciją apie vietas, tvarkaraštį, atsineštus daiktus, sutartis ir pan.
atsiųsime likus kelioms dienoms iki stovyklos.
MOKĖJIMO INFORMACIJA
> Likusią sumą prašome sumokėti banko pavedimu bent prieš vieną dieną iki stovyklos
pradžios.
> Stovyklos atšaukimas ir užstato grąžinimas galimas ne vėliau nei likus vienai savaitei iki
stovyklos pradžios.
MB Kalbų debesis
J. Basanavičiaus g. 29A-416, Vilnius
Juridinio asmens kodas: 305317000
Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas
SWIFT kodas: CBSBLT26
Sąskaitos Nr. LT577180300040467644
Mokama už: [vaiko vardas ir pavardė]

📞 Mielai atsakysime į jūsų klausimus:

> Gabrielė +37064594379 (Lietuviškai, English)
> Eugenija +37068145554 (Lietuviškai, English)
> Kamal +37069545644 (English)
Iki pasimatymo mūsų stovyklose!
The Language Cloud komanda

INTERNATIONAL SUMMER CAMP
Monday to Friday
From 8:30 till 17:30

Dear parents,

We all had the best time together during our Summer camp 2021, which is why we are back
with even more fun this year with a jam-packed exciting programme suitable for just about
anyone!

For this Summer 2022, the Language Cloud has designed three fantastic programmes:
International day camp, Creative French camp, International English Sleepover camp.

All these programmes combine social games, excursions in the woods, trips, cultural
activities, arts, sports, inspiring projects, storytelling, and drama.

We make sure that our time together is a unique learning experience full of fun and creativity.
We strive to provide the best possible experiences for your children and create lasting
memories.

Registration link here.
> International day camp:
Price: 160 Euros/ 5 days
Price per day: 40 Euros
Discount: 10% for 2nd and 3rd siblings; 10% for the 2nd, 3rd and more weeks.
Starting date: 20th of June throughout the whole Summer
Time : 8.30 am - 6 pm
Language: English
Age groups: 4-7, 8-12
Minimum participants: 5

Maximum participants: 15
Level: mixed
Location: A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius
Lunch and afternoon snacks: included in the price. Children bring morning snacks.

> Creative French camp:
Price*: 160 Euros/ 5 days
Price per day: 40 Euros
Discount: 10% for 2nd and 3rd siblings; 10% for the 2nd, 3rd and more weeks.
Starting date: 20th of June throughout the whole Summer
Time: 8.30 am - 6 pm
Language: French
Age groups: 4-7, 8-12
Minimum participants: 5
Maximum participants: 15
Level: mixed
Location: Kražių g. 25
Lunch and afternoon snacks: included in the price. Children bring morning snacks.

> What will we do?
Here are some examples of activities, organised by “thematic days”. The exact programme
for the Summer camp will be finalised the week before the camp starts and will be shared
with you.
This is just to give you an idea of what it might look like.
Activities
Monday

Arts day

Tuesday

Adventure/
Sport day

Description
Our resourceful teachers will come up with fun and engaging art
activities. Forget simple drawing - we will explore some
out-of-the-box art techniques

A day full of exciting adventures,, treasure hunt in the city or forest
sporty activities, discovery of new places in Vilnius or nearby cities

Wednesda
y

Beach day/Water
day/ Barbecue
day

Thursday

Performing arts
day (Drama,
dance, singing)

Friday

Event day

A day in the water with other fun water and beach activities

A day of self expression and performance on stage.Not only we
will performing short drama scenes, but we will also have dance
and music lessons to sing and to move around with the rhythm.

On this day,parents and friends are invited to come and see a little
show that children will be creating throughout the weekday. It’s
always an exciting moment for kids!

N.B:
Great News! We’ve got a small grant from Vilnius City Municipality that allows us to give
parents a 15% discount. Discount is applied for 7-12 years old children attending schools in
Vilnius.
This offer will be available for the weeks 11th-15th of July, 18th-22nd of July, and 25th-29th
of July 2022. Places are limited for those days for the price of 136€ instead of 160€.
Book NOW by contacting us at thelanguagecloud@gmail.com or by giving a call to Gabriele
at +37064594379

> International English sleepover camp
Price: 369 Euros
When: 18th-22nd July and 22nd-26th August 2022
Age group: 8-12 years old.
Minimum participants: 8
Maximum participants: 12
Language:English
Language Levels: A mixed group of beginner, intermediate, advanced and native
Location: Dubingiai Summer house, Lakštingalų str. 7, Dubingiai 33262.
https://www.facebook.com/Dubingiai-Summerhouse-101285814952623

INFORMATION AND REGISTRATION
Please fill in the registration form in the link below
Places are limited, therefore to secure your place in the camp make a payment of 50€
deposit
→ https://forms.gle/xXY6CfKBC5Q7ZnHX7
> We offer a 10% discount for siblings!
> Lunch is included in the price, as well as a healthy afternoon snack. We ask you to bring
your own snack for the morning.
> We will send you all the detailed information about the locations, the schedule, things to
bring, contracts etc. in the days prior to the camp.
PAYMENT INFORMATION
> You will be asked to make the final transfer at least a day before the start of the camp.
> Cancellation (with refund of the deposit) is possible no later than one week before the
start of the camp.
MB Kalbų debesis
J. Basanavičiaus g. 29A-416, Vilnius
Legal entity's code: 305317000
Bank's name: AB Šiaulių bankas
Account No. LT577180300040467644
SWIFT code: CBSBLT26
Paying for: [International / Academic camp, child's name and last name]

📞 For any question, feel free to contact us:

> Gabrielė +37064594379 (Lietuviškai, English)
> Eugenija +37068145554 (Lietuviškai, English)
> Kamal +37069545644 (English)

Looking forward to seeing you all!
The Language Cloud Team

