ЗА ЗАПИСВАНЕ
Моля попълнете формата, за да се запишете
за Лятната школа по английски език:

УЧЕНИК
Име: .................................................................
Бащино име: ...................................................
Фамилия: .........................................................
Адрес: ..............................................................
Пощенски код: .................................................
Град/село: ........................................................
Електронна поща: ...........................................
Телефон: ..........................................................
В добавка, моля изпратете мотивационно
писмо с прикачен файл!
РОДИТЕЛ/ НАСТОЙНИК
Име: .................................................................
Фамилия: .........................................................
Адрес: ..............................................................
Пощенски код: ................................................
Град/село: .......................................................
Електронна поща: ..........................................
Телефон: ..........................................................
Моля изпратете декларация за вашето
съгласие за участие на ученика в
Лятната школа по английски език.

Попълнената горепосочена форма, заедно с
мотивационно писмо и декларацията, трябва
да пристигне до М. Балкански преди 14-ти юли
2017 г. по ел. поща: mmbalkanski@gmail.com
или на пощенски адрес:
2 avenue de Camoëns, 75116 Paris
Молбите за записване ще бъдат одобрявани
по ред на получаване до запълване на местата.
По-бързото записване Ви дава по-голям шанс
да участвате.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Записване
Всички желаещи да се запишат трябва да
попълнят формата за записване и да я
изпратят по електронната поща или по пощата
с краен срок на получаване 14-ти юли 2017 г.
Приетите ученици ще бъдат информирани
до 24 юли 2017 г. след това до 30 юли 2017 г.
следва да извършите авансово плащане в
от 50 (петдесет) лева по сметката на
фондация Миню Балкански:

Фондация Миню Балкански
Национален Институт за Младежта
село Оряховица 6061, Стара Загора

Лятна школа
по английски език
от 7-ми август (понеделник)
до 12-ти август (събота) 2017 г.

село Оряховица 6061
община Стара Загора
Unicredit Bulbank, Стара Загора
IBAN BG66UNCR76301074862454
BIC/SWIFT CODE UNCRBGSF
Останалата част от таксата в размер на 200
(двеста) лева трябва да бъде платена при
пристигането в Лятната школа.

Бюджет
Сумата за участие е 250 (двеста и петдесет)
лева и включва пълен пансион, храна,
настаняване и всички материали, необходими по време на Лятната школа. Допълнителни разходи не са необходими.
Пътуването до Стара Загора е с влак или
автобус. След това от Стара Загора до село
Оряховица има автобус на всеки 60 минути
(номер 64 от спирка “Алана”).

По всички възникнали въпроси,
моля, обръщайте се към:
Администратор летни школи Янка КОВАЧЕВА
Мобилен: 0879 930 077, 0889 555 677
Е-mail: fmb.shkoli@gmail. com
www.balkanski-foundation.org

Anne de Colbert-Christophorov

If you are thinking of learning English
in a friendly, supportive atmosphere,
come and study with us here in
Oriahovitza!

INSTRUCTORS

WELCOME TO OUR ENGLISH
SUMMER SCHOOL!

Sylvia Banova

Mima Bakoeva

Sylvia Banova and Mima
Bakoeva are English teachers
at Romain Rolland FLS in Stara
Zagora.
.
They have a broad teaching
experience and hold university
degrees in English language
methodology and English
philology respectively.

Aurelia Balkanski
Aurelia Balkanski is a young
American school girl from
California, very succesfull in
her school in America, willing
to offer her experience to
young Bulgarians.

With its “speak English only rule”, its small
groups and workshops and its committed
teachers, our English summer school offers
you a unique opportunity to improve your level
of English and get a better knowledge of the
English and American cultures.
.

REQUIREMENTS
- Being very motivated.

.

- Having at least a basic level of English.
- Writing a motivation letter indicating for how
many years you have been studying English
and how many hours per week for each year.
- Giving written commitment to attend all
classes, be on time and behave according to

Our 5-day program includes
.
- language courses based on everyday life and
contemporary culture (news, travelling…)
- reading literary texts
.
- watching and discussing movies and or plays
- speaking English while discovering the natural
and cultural heritage of Oriahovitza and its
region.
.
Groups will be formed by level. The school
aims to provide the conditions to enable
students to make progress, whether they come
with a basic knowledge of English or with a
more advanced level.

the rules of the school.

.

Non-compliant students may be immediately
dismissed.

.

- Handing in a small written assignment at the
end of the programme.

DAILY PROGRAMME
- from 9 to 12 am (with a break):

.

language and culture in small groups and
workshops (texts, pictures, use of computers)
- from 2 to 5 pm: talking and walking along
while discovering the natural and cultural
heritage of Oriahovitza and its region
- from 5 to 7 pm: activities supervised by a
tutor

.

- 8.30 pm: film club (watching and discussing
a movie)

