Summer City Camps
letná prázdninová starostlivosť o deti a podpora
výučby nemčiny v lete 2020


Summer City Camps ponúkajú letnú prázdninovú starostlivosť o
viedenské deti od 6 do 14 rokov



34 táborov v celej Viedni



čas: 6. júl až 4. september 2020



starostlivosť od 8 do 17 hodín – ak to oznámite vopred, máte
možnosť priviesť vaše dieťa od 7.15 hodín a vyzdvihnúť ho
najneskôr o 18 hodine



cena: EUR 50 za týždeň vrátane obeda a desiatej/olovrantu (pre
súrodencov EUR 25). Poplatok sa neplatí od 4. súrodenca;
poplatok tiež neplatia poberatelia/poberateľky minimálneho
sociálneho zabezpečenia alebo žiadatelia/žiadateľky o azyl v
režime základného zabezpečenia.
Zúčastniť sa môžu len deti, ktoré majú trvalý pobyt
(Hauptwohnsitz) vo Viedni.

Kurzy jazykovej podpory pre deti, ktoré navštevujú triedy s
jazykovou podporou výučby nemčiny:
Tieto kurzy jazykovej podpory odporúčame najmä deťom, ktoré sú
v Rakúsku nové a ktoré budú v septembri skúšané zo znalostí nemčiny.


deti vo veku 6 – 12 rokov:
Podpora výučby vždy jeden týždeň, denne 2 hodiny výučby pre
žiakov a žiačok základnej školy 1. stupňa (Volksschule), denne tri
hodiny výučby pre žiakov a žiačok 5. – 6. triedy, poobede hra a
zábava.
Cena: EUR 50 za týždeň vrátane obeda a desiatej/olovrantu (pre
súrodencov EUR 25). Poplatok sa neplatí od 4. súrodenca;
poplatok tiež neplatia poberatelia/poberateľky minimálneho
sociálneho zabezpečenia alebo žiadatelia/žiadateľky o azyl v
režime základného zabezpečenia.

lehota na prihlásenie: najneskôr do 19. júna 2020
pre dieťa možno zarezervovať maximálne 3 týždne


žiaci a žiačky od 5. triedy (stredná škola (Mittelschule), prvého
stupňa všeobecných vyšších škôl/gymnázií (AHS-Unterstufe)
alebo polytechnického ročníka (Polytechnischer Lehrgang)

intenzívna podpora výučby nemčiny, denne 3 hodiny doobeda
trvanie kurzu: vždy 2 týždne; pre dieťa možno zarezervovať
maximálne 4 týždne
cena: bez poplatku
lehota na prihlásenie: čo možno najskôr; najneskôr 2 týždne pred
začiatkom zvoleného kurzu

Všetkým deťom neponúkame len kurzy podpory výučby nemčiny, ale
podľa výberu a podľa potreby aj kurzy podpory výučby matematiky a
angličtiny.
Ďalšie informácie nájdete na: https://www.summercitycamp.at/
Prihlásenie: online alebo osobne; ak osobne, treba predtým telefonicky
dohodnúť termín.
servisná linka: (01) 524 25 09 46
pondelok-štvrtok 9:00-12:00 a 13:00-16:00
piatok 09:00-14:00
Servisná ponuka magistrátneho oddelenia 17 (MA 17) – podpora v
materinčine pri prihlásení online:
Radi vám poskytneme podporu vo vašej materinčine vo 24 jazykoch pri
vyplnení prihlášky online. Zatelefonujte nám (pondelok – piatok 9-16
hodín): 01 4000 81540 alebo nám napíšte e-mail a zatelefonujeme vám
(post@ma17.wien.gv.at).
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