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ЕЗИКОВА ШКОЛА АКЦЕНТ 

ул. Георги Бенковски 21, ет. 1 

тел. 983 42 28, 0888 591605      
e-mail: info@accentschool.net    

www.accentschool.net   

 

 

Летен езиков лагер с английски в Кеймбридж – 2019 
 

Studio Cambridge е езиково училище, създадено през 1954 г., и е едно от най-

старите училища в Кеймбридж. Предлага богата гама курсове по английски език – 

целогодишни курсове за възрастни, 7 летни лагера за ученици и 1 целогодишен 
лагер за тийнейджъри. Училището предлага стандартни /20 уч.ч. седмично/ и 
интензивни /28 уч.ч. седмично/ курсове по общ английски, подготовка за IELTS, 
курсове за CELTA. 
 

 
 

Studio Cambridge организира и провежда летния езиков лагер за ученици Sir 

Richard вече 10 години в градчето Reading. То датира от VIII век и разположено на 
брега на река Темза. Градчето се намира на около 65 км южно от Лондон и на 
около 45 км от летище Хийтроу.  Reading е оживен и проспериращ град. Считан е 
за една от 10-те топ шопинг дестинации.  В близост до Reading се намират известни 
забележителности като замъкът Windsor и Eton College.  

 

mailto:info@accentschool.net
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ЗА УЧИЛИЩЕТО 

 

Езиковият лагер се провежда в Leighton Park School – училище, построено през 
1890 г. То е разположено на обширна зелена площ, като всички съоръжения на 
училището се намират в неговите собствени паркове и градини. Това е идеалното 
място за ученици, които биха искали да комбинират изучаването на английски с 
разнообразни извънкласни дейности сред природата. Studio Cambridge вече 10 

години провежда лагера на това място през юли и август. Подходящ е за ученици 
на възраст между 10 и 16 години. 
 

 
 

Най-важното за лагера: 
 Спалните помещения и всички съоръжения се намират на територията на 

лагера; 
 Четворни, двойни или единични спални; 
 Общи санитарни помещения; 
 Модерна трапезария; 
 Компютри с достъп до интернет; 
 Достъп до WiFi; 

 Паркове, градини, тенис корт; 
 Общи помещения за курсистите; 
 Затворен басейн; 
 Спортни игрища на открито и спортни зали. 

 

Темата за Хари Потър е водеща в лагера за 2019 година. Заниманията са свързани с 
книгите и филмите и формират също така и част от уроците по английски език, 
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следобедните занимания и някои от вечерните дейности. Темите на уроците 
използват езика в сериите от филма, разглеждат живота на актьорите, включват се 
тематични ролеви игри и курсистиге се запознават с легендите и митовете в 
основата на книгите.  

 

 

Програмата от социални дейности предлага занимания като търсене на пиратско 
съкровище по карта, турнир на тримата магьосници, правене на вълшебна пръчка, 
книги за магии, игри в стил куидич и др.  
 

ОБУЧЕНИЕ В ЛЕТЕН ЕЗИКОВ ЛАГЕР SIR RICHARD 

 15 часа (20 учебни) обучение на седмица - 3 часа на ден, 5 дни в седмицата 

 Часове със смесени националности в понеделник, вторник, четвъртък, петък и 
събота; 

 Всички часове се провеждат само сутрин 

 Входящ тест през първия понеделник от курса 

 Учебни материали за курса;  
 Академична справка от преподавателите, предоставяна в края на обучението; 
 Сертификат за проведеното обучение; 
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НАСТАНЯВАНЕ 

Настаняването е включено в цената за езиковия лагер. Учениците се настаняват в 
комфортните и безопасни сгради в кампуса на училище Leighton Park. На 
територията на училището живее персонал, който осигурява 24-часов надзор.  

Повечето от стаите са самостоятелни или двойни, но се предлага настаняване и в 
стаи с 3 или 4 легла. Децата се настаняват в стаи с деца от същия пол, но от 
различни националности, за да се стимулира практикуването на английски език. 
Санитарните помещения са общи, осигурено е безплатно пране от персонала на 

училището. Включени са всички хранения. 

Leighton Park е частно училище, което организира обучения за ученици 
целогодишно. Поради това персоналът му има много опит в грижата за деца на 
всички възрасти. Настаняването е в 4 различни сгради в рамките на кампуса, като 
всички те са на 5 минути пешеходно разстояние от учебния център. Кампусът 
разполага с около 200 места.  

ХРАНЕНЕ 

Всички хранения се сервират в 
огромна трапезария, от която има 
красива панорамна гледка. Има голям 
избор от топли и студени блюда, 
както и вегетарианска опция за всяко 
хранене. Специфични диетични 
изисквания могат да бъдат 
организирани след предварително 
уведомяване.  

За дните с екскурзии се осигурява 
пакетирана храна. Вечер, преди 
лягане, има и възможност за допълнителни леки закуски (безалкохолни напитки, 
сладкиши и кексове).  
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Ястията са здравословни, балансирани и вкусни. Всеки ден се сервира богата 
английска закуска, а за обяд се предлагат разнообразни варианти от топли ястия и 
салати. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ И СПОРТ 

Studio Cambridge  осигурява богата програма от допълнителни занимания, 
екскурзии и спортове за участниците в лагера. Програмата включва занимания в 
следобедните часове, възможност за различни спортове, вечерни занимания и 
други: 

 5 пъти в седмицата дневни занимания – приблизително по 2 часа на ден, 5 
дни; 

 Занимания в понеделник, вторник, четвъртък, петък и събота; 
 Допълнителните занимания са винаги в следобедните часове; 
 Ориентационна разходка из лагера в първия понеделник от пристигането; 
 Богат избор от спортове, изкуства и занаяти, културни и езикови замания ; 
 Вечерни занимания 7 дни в седмицата; 
 Офис и персонал за допълнителните занимания. 
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Училището предлага и програма със смесени дейности, като учениците могат да 
избират да практикуват спорт, часове по изкуство, или културни дейности. 
Предлагат се футбол, тенис, плуване, волейбол, спортове на открито, баскетбол, 
тенис, търсене на съкровище, тематични игри, свързани с Хари Потър, рисуване, 
скулптурство и др. 

 

В лагера Sir Richard се предлага и специална програма с уроци по танци, като 
модерен джаз, мюзикъл, хип хип танци, салса и др. 

ЕКЗКУРЗИИ  

Като част от културната програма на лагера Sir Richard, Studio Cambridge 

организира и екскурзии: 

 2 целодневни екскурзи всеки ден в сряда и в неделя (изключение на деня на 
заминаването ви); 

 1 половиндневна екскурзия всяка седмица до близки забележителности. 

 

 

 



 7 

 

Дългите екскурзии включват някои от следните възможни варианти: 
 разглеждане на забележителности в Лондон; 
 Чесингтън и света на приключенията; 
 Кадбъри; 
 King’s College в Кеймбридж; 
 Брайтън; 
 Разходка с корабче и разглеждане на Националния исторически музвй в 

Лондон; 
 Замъкът “Уоруик”; 

 Оксфорд. 
 

Свободно време и надзор  

Училище Studio Cambridge гарнтира високо ниво на сигурност и безопасност за 
вашите деца. За да осигуги висококачествен надзор, учениците трябва да 
посещават всички учебни занятия, извънкласни дейности, хранения и екскурзии, 
освен ако няма извинителна причина. 

На учениците не е позволено да напускат лагера без придружител от персонала. По 
време на екскурзиите учениците до 12 години са придружавани непрекъснато от 
служители на училището, а на учениците над 13 години им се дава 1 час свободно 
време. В 21:30 ч. започва подготовка за лягане. 

НАЧАЛНИ ДАТИ 

Летният езиков лагер Sir Richard   се 
провежда в периода от 7 юли до 11 

август 2019 г. Възможните начални 
дати за пристигане в лагера са:   
7 юли, 14 юли, 21 юли и 28 юли и 4 
август.  
 

Начални дати за лагера с танци:  

7 юли, 14 юли, 21 юли. 

 

ПЪТУВАНЕ 

Пътуването от България може да бъде организирано на индивидуален принцип – 

със самолет до някое от летищата на Лондон (Heathrow, Gatwick или Stansted) в 
неделя, откъдето детето ще бъде поето от персонал на училището и заведено в 
летния езиков лагер Sir Henry. Съответно, последната неделя от престоя на детето в 
езиковия лагер то ще бъде откарано обратно до избраното летище.  

Всички летни лагери на Studio Cambridge  включват трансфери от и до летище 
Хийтроу, Гетуик или Станстед в неделите. В случай на пристигане или заминаване 



 8 

в ден, различен от неделя и/или различно летище, училището отново може да 
организира трансфер срещу допълнително заплащане в зависимост от 
разстоянието. Летище Хийтроу се намира най-близо до лагера Sir Richard. 

ЦЕНИ 

Цените за международния езиков лагер Sir Richard 2019г. са както следва: 

1 седмица £ 1223.00 

2 седмици £ 1955.00 

3 седмици £ 2655.00 

4 седмици £ 3305.00 

Регистрационната такса е включена в посочените цени за курса. Цената включва и 
съответна медицинска и пътна застраховка за периода на престоя в легера на Studio 

Cambridge. 

ЗАПИСВАНИЯ И ПЛАЩАНЕ 

Записванията са индивидуални, т.е. вие можете да избирате начална дата. В 
посочените цени не са включени самолетните билети. 
 

Минимум 3 седмици по-рано се попълва регистрационен формуляр, подписва се 
договор с езикова школа “Акцент” и се внася депозит от 500 лева. След получаване 
на писмо потвърждение от училището се превежда цялата такса за курса директно 
по банковата сметка на училището във Великобритания. /не по-късно от 15 дни 
преди началната дата/, а депозитът се възстановява по сметката на клиента. 
 

Езикова школа АКЦЕНТ работи на официалните цени на училищата, които 
представлява, без допълнителна надценка/комисионна за клиентие си. Всички 
плащания за курсове и/или настаняване се извършват директно по сметките на 
училището, в което заминавате. 
 

 

ЕЗИКОВА ШКОЛА АКЦЕНТ – Вашият надежден партньор 

София 1000, ул. Георги Бенковски 21, ет. 1 

тел. +359 2983 42 28 

+359888 591605 

info@accentschool.net  

www.accentschool.net 

mailto:info@accentschool.net
http://www.accentschool.net/

	ЕЗИКОВА ШКОЛА АКЦЕНТ
	ул. Георги Бенковски 21, ет. 1
	тел. 983 42 28, 0888 591605
	e-mail: info@accentschool.net
	www.accentschool.net
	Летен езиков лагер с английски в Кеймбридж – 2019
	ЗА УЧИЛИЩЕТО
	НАСТАНЯВАНЕ
	ХРАНЕНЕ
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ И СПОРТ
	ЕКЗКУРЗИИ
	Свободно време и надзор
	НАЧАЛНИ ДАТИ
	ПЪТУВАНЕ
	ЦЕНИ
	ЗАПИСВАНИЯ И ПЛАЩАНЕ



