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LONDON, UNITED KINGDOM       

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ                                        

VARNA AND PAMPOROVO,  BULGARIA   

ВАРНА И ПАМПОРОВО, БЪЛГАРИЯ     
 

          ENGLISH  SUMMER SCHOOL AND CAMP 

        Лятна школа по английски език и лагер 

Fun with English! 
„Забавлявай се докато учиш английски език ” 

WWW.ELACP.COM                 
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НАШАТА МИСИЯ: 
Да приложим идеята за обучение в рамките на летен лагер за ученици от  
всички възрасти;  
Да насърчим културния обмен между Великобритания и други култури по света; 
Да преподаваме английски език по ефективен и креативен начин;  
Да включим англоговорящи в програмите за обучение по английски език; 
Да разработим стимулиращи и вълнуващи занимания за учениците; 
Да осигурим приятна атмосфера за учениците по време на летния лагер;  
Да предложим разнообразни и здравословни храни и ястия; 
Да гарантираме сигурността, безопасността и благосъстоянието на  
всички ученици и служители на програмата; 

 
 

School camp is a utopia for young people, where days are long and sunny, 

and the laughter and fun never seem to end. 
 
Училищните лагери, където дните са дълги и слънчеви и смеха и веселбата са 

безкрайни, са утопия за младото поколение. 
 

At the ELACP  summer school camp, learning English and fun is combined,  

and it is the perfect recipe.  This is why our residential programme is called “Have Fun with 
English”. 
 

В летните училища, организирани от ELACP, изучаването на английски 
език и забавленията са комбинирани, а това е най-добрата рецепта. Затова и 

основния слоган на нашата програма е: „Забавлявай се докато учиш английски 
език ”. 
 

OUR MISSION  
To bring the experience of school camp to students of all ages. 
To promote cultural exchange between the UK and other cultures of the World. 
To teach the English Language effectively and creatively. 
To introduce native English speakers to students of the English Language. 
To devise stimulating and exciting activities for students. 
To provide an enjoyable atmosphere for students while they are at camp. 
To serve healthy and interesting food.  
To ensure the security, safety and wellbeing of everyone at camp. 
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Some of the most memorable moments of life at school are created on 

educational trips.   Students get out of the cities and into the countryside, to an idyllic place, 
where they can enjoy fresh air, good food and exercise.     
 

Някои от най-запомнящите се моменти от училищния ни живот са от 

образователни екскурзии.  Учениците, излизайки от градовете в провинцията, 
посещават живописни места, където могат да се насладят на чист въздух, хубава 
храна и занимания. 
 

They can explore caves and go on mountain walks, face character building  

challenges, and learn survival skills.    
 

Те могат да изследват пещери и да ходят на планински преходи, да се 

сблъскват с предизвикателства, развиващи характера и да се учат на 
разнообразни методи за оцеляване. 
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Varna is the largest resort town on the northern Black Sea coast.   
The beach stretches over 4km with  a width of up to 100  metres.  
 
The area is famous for its pure golden sand, mineral springs and green 
landscape. Varna is a true pearl on  the Black Sea. The resort has an 
even temperature of around 27 Celsius during the summer months. It 
is crammed with features for an enjoyable family holiday, such as 
amazing water parks, playgrounds, funfair, miniature railway, mini-
golf, horse-riding.  There is open air music, theatre and festivals and 
fine restaurants.     
 

Варна е най-големият курортен град по северното черноморско 
крайбрежие. Плажът се простира на 4 км с ширина до 100 м. 
 
Районът е известен със своя чист златист пясък, минерални извори 
и зелен пейзаж. Варна е истински бисер на брега на Черно море. 
Курортът разполага с равномерна температура от около 27 по 
Целзий през летните месеци. Той е изпълнен с възможности за 
една приятна семейна почивка, като невероятни водни паркове, 
детски площадки, колективни игри, миниатюрни железопътници, 
мини-голф, конна езда. Има музика на открито, театър и 
фестивали, както и изискани ресторанти. 

THE SUN SHINES ON AVERAGE VERAGE 120  DAYS PER 

As well as being a place full of fun and adventure, Varna is also 
an ideal location to explore cultural and historical  
aspects and natural wonders of the region: 
- Varna Archaelogical Museum 

- Copernicus Observatory and Planetarium 

- Varna Aquarium and Dolphinarium 

- Pobiti Kamuni Stone Forest 

- The Madara Horseman Rock Sculpture 

- Zlatni Piasaci Nature Reserve 

- Aladjha Monastery  

- Golden treasure, dating from 4,600 BC 

 

Освен, че е място, изпълнено с удоволствия и 

приключения,  Варна е идеална отправна точка за 

опознаване на културата,  историческото наследство и 

чудесата на природата в региона: 

- Археологически музей Варна 

- Обсерватория и планетариум Коперник 

- Аквариум и Делфинариум Варна 

- Побитите камъни  

- Скалната скулптура “Мадарски конник” 

- Природен парк “Златни пясъци“ 

- Аладжа манастир 

- Златно съкровище (4600 години преди Христа)  

VARNA, BULGARIA  (Kranevo) 

ВАРНА, БЪЛГАРИЯ (Кранево) 
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THE SUN SHINES ON 
AVERAGE 120 DAYS 
PER YEAR! 
 
Слънчевите дни са 
средно около 120 в 
годината. 

 
 

1620 METERS ABOVE  
SEA LEVEL 
 

 
Средна надморска височина  
е 1620 метра над морското 
равнище. 

Bulgaria is located in Southeast Europe, in the northeast part of the 
Balkan Peninsula. It is a European, Balkan, Black Sea and Danube 
country. This geographic location places it on the crossroads between 
Europe, Asia and Africa. 

България е държава разположена в югоизточната част на Европа 
и в североизточната част на Балканския полуостров. Тя е 
европейска, балканска, черноморска и дунавска държава. 
Благоприятното географско местоположение  определя България 
като кръстопът между Европа, Азия и Африка. 

The natural landscape of Bulgaria is diverse. About 70% of the      
country’s territory is hilly land and 30% is mountainous. The country’s 
geographic position also determines the relatively wide angle of   
sunlight that falls on the country, making the country predominantly 
sunny.   

Друго изключително предимство на страната, което също е 
предопределено от благоприятното географско положение е 
големия брой на слънчеви дни в годината. Естествения ландшафт 
на България е разнообразен, разделен от няколко планински 
вериги –  който включва Пирин, Рила и Родопите. 
 
 
 

 

 

PAMPOROVO, BULGARIA      

ПАМПОРОВО, БЪЛГАРИЯ 

Pamporovo is a jewel, glittering high on the peak of the Rhodope 
Mountains of Bulgaria.   In the winter it is a fantastic snow white 
wonderland.  In summer time it is cool and green.  It is a place 
where people are truly free to roam and enjoy all the gifts of   
nature.  It is the perfect place to spend your summer, with only 
the sound of birds and laughter.   
 
Пампорово е перлата, блестяща на високо между върховете 
на Родопа планина. През зимата прилича на фантастична 
белоснежна зимна приказка. През лятото е прохладно и 
изпълнено със зеленина. Пампорово е място, където 
посетителите са истински свободни да обикалят и да се 
наслаждават на природните богатства. Пампорово е 
подходящото място да прекарате лятната си ваканция, 
мястото където единствените звуци са песните на птичките и 
смеха. 
 
The Rhodope Mountains is the home of many wondrous  
natural formations, and  timeless monuments.  
The Yagodinska Cave; The Devils Throat Cave;  
The Wonderful Bridges; Bachkovo Monastery; 
National Astronomical Observatory; Smolyan Planetarium 
     
Родопите са дом на много удивителни природни  
образувания и вечни естествени паметници. 
Ягодинската пещера;  Дяволското гърло; 
Чудните мостове;  Бачковския манастир;   
Националната астрономическа обсерватория; 
Планетариумът в Смолян  



6  

 

PAMPOROVO: Snezhanka Hotel, near to the Snezhanka Peak, set against a background of pine forests in the beautiful Rhodope  

Mountains.  Indoor/Outdoor swimming pool.  Fantastic place for relaxation and enjoying fresh air and nature.  

 
Пампорово: Хотел “Снежанка”, в близост до връх Снежанка, на фона на борови гори в красивите Родопи.  Вътрешен / Външен 

басейн. Фантастично място за отдих и релакс на чист въздух и природа. 

ACCOMMODATION  

НАСТАНЯВАНЕ 
 

 
SPA CENTER  (Pamporovo) 
Спа център (Пампорово) 

 
SWIMMING POOL 

     Плувен басейн 
 

 
     24 HOUR SECURITY 

      24 часова охрана 

Comfortable Accommodation in shared  room or apartment. Features include En suite bathrooms,  cable TV, Internet, wi-fi,   
computer and games room.   Air Conditioning.   Spacious dining room where meals are served buffet style.  Spacious Lounge for 
evening  relaxation.  Communal TVs and projector screens.   Swimming pool with lifeguard.   24 hour security.  Cleaning and ser-
vicing of rooms.  Spa Center and Gym (Pamporovo). 
 
Стандартна двойна стая или апартамент.  Стаите са просторни и удобно обзаведени. Допълнителни екстри:  
самостоятелна баня, кабелна телевизия, хладилник, интернет достъп, безжичен интернет, зала за игри, климатик.  
Просторна зала за хранене, където всички ястия са поднесени на шведска маса. Огромен салон за вечерен отдих.  Големи 
телевизори за общо ползване и екрани за прожектори. 24-часова охрана.  Осигурено почистване и поддръжка на стаите. 
Басейн със спасител (Пампорово). 
 
 

VARNA (Kranevo):  Vedren Hotel, international youth and children’s centre, situated in the picturesque village of Kranevo, 3 minutes walk 

to the sandy beach.  Close to  Varna and Balchick.  Exciting beach animation programme and weekly discotheque.   
 

ВАРНА (Кранево): : хотел “Ведрен” - международен младежки и детски център, разположен в тихия черноморски село 

Кранево, на 3 минути пеша от плажа. В близост до Варна и Балчик. Вълнуваща програма с плажна анимация и седмична дискотека. 
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IELTS TUITION   
The IELTS exam is the world’s most popular English 
language exam. It is accepted by over 500  educa-
tional institutions in the UK. 
We offer IELTS tuition as part of our 4 week       
programme. We also assist students in  booking 
the IELTS exam which is available to take in 4      
locations in Bulgaria and over 800 locations      
worldwide. Please ask for details when booking.   

 
IELTS ОБУЧЕНИЕ 
Изпитът на IELTS е най-популярният изпит по 
английски в света. Признава се в повече от 500 
учебни заведения във Великобритания.  Ние 
предлагаме IELTS обучение като част от нашата 
четириседмична програма.  Също така 
помагаме при записване за IELTS изпити, които 
се провеждат на четири места в България и в 
повече от 800 локации по света.  Моля 
попитайте за допълнителна информация по 
време на регистрацията. 
 

 
12 HOURS A DAY  

LEARNING ENGLISH 
12ЧАСА НА ДЕН  

ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ 
ЕЗИК  

 
 

IELTS TUITION  
AVAILABLE 

IELTS ОБУЧЕНИЕ 
 
 

APPROVED  
CURRICULUM 

ОДОБРЕН УЧЕБЕН 
ПЛАН  

 
 

BEGINNERS 
TO ADVANCED 

ОТ НАЧАЛНО НИВО  
ДО НАПРЕДНАЛИ  

 
 

HAVE FUN WITH ENGLISH!  

„ЗАБАВЛЯВАЙ СЕ ДОКАТО УЧИШ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ” 

NATIVE SPEAKERS 
      АНГЛОГОВОРЯЩИ  ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Each student will receive 3 hours of  formal 
English language tuition per day taught by a 
native English speaker.                                        
Our activities and  excursions are lead by native 
speakers so students have the opportunity to 
practice speaking English throughout the entire 
day!                                                                                    
Students spend every moment of the day           
learning  English through activities,                             
conversation and formal tuition.  

Всеки ученик получава 3 часа обучение по 
английски език, водено от англоговорящи 
преподаватели. 
Извънкласните занимания и екскурзиите се 
водят от англоговорящи преподаватели, с 
които учениците имат възможността да 
практикуват английски през целия ден. 
Учениците прекарват всеки един момент от 
деня си учейки английски във всички 
извънкласни занимания и разговори. 
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ACTIVITY LEADERS  
  SPEAK  

NATIVE ENGLISH 
 

ВОДЕЩИТЕ НА  
ЗАНИМАНИЯТА  

СА АНГЛОГОВОРЯЩИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  

 
DISCOTHEQUE  

 
ДИСКОТЕКА   

 
EXCITING EXCURSIONS  

TO FANTASTIC 
NATURAL  
WONDERS 

 
ВЪЛНУВАЩИ ЕКСКУРЗИИ  

ДО ФАНТАСТИЧНИ  
ПРИРОДНИ ЧУДЕСА 

 

 
 
 

Orienteering       Ориентиране 
Nature Trail       Еко пътеки 
Treasure Trove    Намиране на  
        съкровища  
Team building     Тийм билдинг    
Camping       Къмпинг  
 

 

 

Bike riding     Каране на велосипеди 
Swimming     Плуване 
Cricket      Крикет 
Billiards     Билярд 
Board games     Занимателни игри, 
      развиващи мисленето 
 

 
 

Planetarium         Планетариум 

Observatory        Обсерватория 

Caves     Пещери 

Waterfalls            Водопади 

Historical sites    Исторически  

     Забележителности 

 

 

Cinema       Кино 

Theatre      Театър 

Discotheque      Дисотека  
Karaoke         Караоке 

ADVENTURE    ПРИКЛЮЧЕНИЯ   EXCURSIONS      ЕКСКУРЗИИ 

SPORT    СПОРТ ENTERTAINMENT  

ENGLISH DRAMA CLASSES 
Every student on the ELACP programme attends English 
drama classes   two hours each day. The students study a 
popular English play, from a famous English writer, such 
as Shakespeare or Charles Dickens. They also perform 
scenes from classical English films, wearing costumes.  
Some films have complicated musical scenes which the 
students enjoy learning. There is a performance on the 
last day of camp.  Parents and friends are invited to at-
tend.   These classes are an excellent method of      teach-
ing students about English History, Literature and popular 
culture. It also gives them confidence to speak and sing in  
English to an audience.   

УРОЦИ ПО ТЕАТЪР  
Всеки участник в Програмата ELACP ще бъде включен в 
двучасови уроци по театрално майсторство 
ежедневно. Учениците ще бъдат разделяни по групи, в 
които ще изучават популярни английски пиеси по 
автори като Шекспир и Чарлз Дикенс. Учениците ще 
пресъздават и сцени от класически английски филми с 
костюми и облекло, предоставени от програмата. 
Някой от изучаваните филми съдържат музикални 
сцени, които се харесват на учениците. В края на 
обучителната програма ще бъде организирано 
представление, на което учениците ще представят 
наученото на сцената. Родители и приятели ще бъдат 
поканени, като гости на представлението. Уроците по 
театрално майсторство са изключително ефективен 
метод за изучаване на английската история, 
литература и модерна култура. Освен това, по този 
начин учениците придобиват увереност да говорят и 
пеят на английски език пред публика.  

ACTIVITIES AND ADVENTURE  

ЗАНИМАНИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
  BEST STUDENT AWARD  

  НОМИНАЦИЯ “НАЙ-ДОБЪР УЧЕНИК”  
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BE THE BEST! 
БЪДИ НАЙ-ДОБРИЯ! 

 
 
 

WIN A 4 DAY TRIP TO     
LONDON! 

СПЕЧЕЛИ 4-ДНЕВНА 
ЕКСКУРЗИЯ ДО 

ЛОНДОН! 
 
 
 

INCLUDES TOURS OF      
POPULAR LONDON          

ATTRACTIONS; 
ВКЛЮЧВА ПОСЕЩЕНИЕ 
НА НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ 

ЛОНДОНСКИ АТРАКЦИИ 
 
 
 

BUCKINGHAM 
PALACE 

БЪКИНГАМСКИЯ 
ДВОРЕЦ 

 
 
 

HOUSES OF  
PARLIAMENT 

СГРАДАТА НА 
ПАРЛАМЕНТА 

 
 

WESTMINSTER  
ABBEY 

УЕСТМИНСТЪРСКОТО 
АБАТСТВО 

 
 

 

Each year we choose a student who has per-
formed outstandingly, based on class work, 
behaviour and enthusiasm.  The selected 
student will receive an amazing prize: a five 
day trip to the                   United Kingdom. 

Всяка година избираме ученик със 
забележително представяне в клас, както и 
добро поведение. Избраните най-добри 
ученици получават специална награда - 
четиридневна екскурзия до 
Великобритания.  

RETURN FLIGHT TICKETS TO LONDON  with  
accommodation and full board and  a fantastic tour of  the most  
FAMOUS ATTRACTIONS  OF THE CITY OF LONDON. 
 
ДВУПОСОЧНИ БИЛЕТИ ДО ЛОНДОН. 
Настаняване в предварително и фантастична обиколка  
на НАЙ-АТРАКТИВНИТЕ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ НА ЛОНДОН. 

WINNER’S TRIP TO LONDON 
Екскурзия на „Победителя“ в Лондон 

EXAMPLE: DAY 1 
National Railway train to Victoria, then 
Tour of London on open top bus, stop-
ping at Buckingham Place, Horse 
Guards Parade, Westminster Abbey, 
Houses of Parliament, Big Ben.  

Winner 2013: Atanas, 
from Sandanski, Bulgaria  
ПОБЕДИТЕл 2013: 
Атанас, от Сандански, 

Winner 2014: Anabella,  
from Ruse, Bulgaria  
победител 2014:                                       
Анабела  от Русе,                                     
България 

NOTE: Travel to Great Britain is subject to UK Visa regulations.  
ЗАБЕЛЕЖКА: Жители на страни извън ЕС е необходимо да получат английска виза. 

Примерен ден 1 
От влака / жп гара "Виктория" - обиколка 
на забележителностите на Лондон с 
двуетажен автобус и спирки в 
Бъкингамския дворец, Парад на конната 
гвардия, Уестминстърското абатство, 
сградата на Парламента и Биг Бен. 

Winner 2015: Kalina,   
from Ruse, Bulgaria  
победител 2015: Калина  
от Русе, България 

Winner 2016: Anastasia  
From, Odessa, Ukraine  
победител 2016:      
Anastasia от Одеса, 
Украйна 

  BEST STUDENT AWARD  

  НОМИНАЦИЯ “НАЙ-ДОБЪР УЧЕНИК”  
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SUNDAY неделя 
12:00-12:20 Arrive at Centre  Пристигане     
12:00-12:50 Registration   Регистрация  
  and rooms allocation и настаняване   
13:00-14:00 LUNCH   ОБЯД  
14:00-15:30 Presentation  Представяне 
15:30-17:00       Assessment Test Оценяващ тест  
17:00-18:30 DINNER  ВЕЧЕРЯ  
18:30-20:30 English Film 1  Филм на английски език 1  
20.30-23:00 Drinks and snacks  Напитки и закуски  

 
 

 
 

MONDAY  понеделник  
08:00-09:00   Breakfast     Закуска    
09:00-12:00   English Lesson 1-3 Уроци по английски език 1-3   
12:00-13:00   LUNCH   ОБЯД  
13:00-15:00   Drama    Драматургия                          
15:00-18.00   Gym, Cycling  Фитнес, колоездене  
  Swimming  плуване 
18:00-19.00   DINNER  ВЕЧЕРЯ  
19:30-22:00   Drinks and snacks Напитки и закуски  
         Board games, Music,   Настолни игри, музика,  
           Karaoke  караоке. 
 
 
 
 

TUESDAY  вторник  
08:00-09:00 Breakfast  Закуска  
09:00-12:00 English Lesson 4-6 Уроци по английски език 4-6  
12:00-13:00 LUNCH   ОБЯД  
13:00-15:00   Drama    Драматургия                         
15:00-16:30 Treasure Trove Търсене на съкровища  
16:30-18:00 Swimming:  Плуване:  
  outdoor or indoor в открит / закрит басейн  
18:00-19.00 DINNER  ВЕЧЕРЯ   
19:30-22:00 English Film 2  Филм на английски език 2  
  Drinks and snacks Напитки и закуски  
  Games   Игри  
   
 
 
 

WEDNESDAY сряда  
08:00-09:00 Breakfast  Закуска  
09:00-12:00 English Lesson 7-9 Уроци по английски език 7-9 
12:00-13:00 LUNCH   ОБЯД  
13:00-15:00   Drama    Драматургия                         
15:00-17:00 Excursion   Екскурзия  
19:00-22.00 Camping/Barbeque Къмпинг и барбекю 
   
  

 

THURSDAY четвъртък   
08:00-09:00 Breakfast  Закуска    
09:00-12:00 English Lesson 10-12 Уроци по английски  
     език 4-6  
12:00-13:00 LUNCH   ОБЯД  
13:00-15:00   Drama    Драматургия                         
15:00-16:30 English Cooking Готвене на английска кухня  
16:30-18:00 Pool Party  Парти на басейна 
18:00-19.00 DINNER  ВЕЧЕРЯ  
19:30-23:00 Drinks and snacks  Напитки и закуски      
  Music, puzzles  Музика, пъзели,  
 
 

 

FRIDAY петък  
08:00-09:00 Breakfast  Закуска  
09:00-12:00 English Lessons13-15 Уроци по английски  
     език 13-15 
12:00-13:00 LUNCH   ОБЯД  
13:00-15:00   Drama    Драматургия                         
15:00-18:00 Cultural Excursion Екскурзия до  
     културен паметник 
18:00-19.00 DINNER  ВЕЧЕРЯ   
19:30-23:00 DISCO DANCE  Диско танци   
 
 

 

SATURDAY събота      
08:00-09:00     Breakfast  Закуска  
10:00-10:30     Students performance Резултати от обучението         
10:30-11:00     Certificates and prizes Сертификати  и награди 
11:00-11.30     Drinks and Snacks Напитки и закуски     
12:00             Leave Centre  Напускане на центъра  
 

EXAMPLE TIMETABLE         

ПРИМЕРЕН ГРАФИК   
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THURSDAY четвъртък   
08:00-09:00 Breakfast  Закуска    
09:00-12:00 English Lesson 10-12 Уроци по английски  
     език 4-6  
12:00-13:00 LUNCH   ОБЯД  
13:00-15:00   Drama    Драматургия                         
15:00-16:30 English Cooking Готвене на английска кухня  
16:30-18:00 Pool Party  Парти на басейна 
18:00-19.00 DINNER  ВЕЧЕРЯ  
19:30-23:00 Drinks and snacks  Напитки и закуски      
  Music, puzzles  Музика, пъзели,  
 
 

 

FRIDAY петък  
08:00-09:00 Breakfast  Закуска  
09:00-12:00 English Lessons13-15 Уроци по английски  
     език 13-15 
12:00-13:00 LUNCH   ОБЯД  
13:00-15:00   Drama    Драматургия                         
15:00-18:00 Cultural Excursion Екскурзия до  
     културен паметник 
18:00-19.00 DINNER  ВЕЧЕРЯ   
19:30-23:00 DISCO DANCE  Диско танци   
 
 

 

SATURDAY събота      
08:00-09:00     Breakfast  Закуска  
10:00-10:30     Students performance Резултати от обучението         
10:30-11:00     Certificates and prizes Сертификати  и награди 
11:00-11.30     Drinks and Snacks Напитки и закуски     
12:00             Leave Centre  Напускане на центъра  
 

PARENTS AND TEACHERS        

РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ  

PARENTS        
Maybe you are thinking of sending your son or daughter to 
summer school.  We care passionately for our children’s       
education, because education is one of the greatest keys to  
success.  The summer holiday is an ideal opportunity to gain an  
extra advantage for your child with our specialist  English     
Language  and activity Programme.   Our goal is to provide the 
best of  everything for our students. 

РОДИТЕЛИ 
Ние милеем за образованието на нашите деца, защото то е 
една от ключовите предпоставки за техния успех.  
Искате ли да изпратите Вашите син или дъщеря на лятно 
училище?   Идващата лятна ваканция е прекрасна 
възможност за вашето дете да получи допълнително 
предимство с нашите специалисти по английски език и 
нашата програма.  Нашата цел е да предоставим възможно 
най-добрите условия  за нашите ученици. 
 TEACHERS  AND GROUP LEADERS 

We recommend at least one group leader for every 15 students.  We 
can also accommodate  smaller groups.  Generous discounts for groups. 
- One free place for a leader with every 15 students. 
- Leader’s own child can attend the  ELACP camp at 50%  discount. 
- Free spa, gym and wellness  facilities  available for leaders. 
- Leaders are welcome to take part  in any activities or excursions                 
free of charge. 
 

 УЧИТЕЛИ И ГРУПОВИ ОТГОВОРНИЦИ  
Препоръчваме поне по един отговорник за всеки 15 ученика. 
Имаме възможност за настаняване и на малки групи.  Много добри 
групови намаления. 
 - Безплатно настаняване на един отговорник за всеки 15 ученика. 
- Децата на отговорниците могат да участват в програмата  
   с 50% отстъпка. 
- Безплатен достъп до спа и фитнес за груповите отговорници. 
- Груповите отговорници имат право да участват в учебните 

занимания и екскурзиите безплатно. 

PEACE OF MIND WITH  24 HOUR  SECURITY 
СПОКОЙСТВИЕ С 24-ЧАСОВА ОХРАНА 
 
 
FREE PLACE FOR GROUP LEADER 
БЕЗПЛАТНО УЧАСТИЕ НА ГРУПОВ ОТГОВОРНИК 
 
DOCTOR ON DUTY 24 HOURS EACH DAY 
ДЕЖУРЕН ЛЕКАР  24 ЧАСА ВСЕКИ ДЕН 

 

EXCELLENT LOCATION AND FACILITIES  
ПРЕВЪЗХОДНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И 
УДОБСТВА 
  
HEALTHY DIET 
ЗДРАВОСЛОВНА ДИЕТА 
 
DESIGNATED  WELFARE  OFFICER 
КВАЛИФИЦИРАН СОЦИАЛЕН РАБОТНИК 

FAMILY PROGRAMME AVAILABLE ON REQUEST 
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЕМЕЙНА ПРОГРАМА ПРИ 
ПОИСКВАНЕ 
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LONDON CULTURAL EXCHANGE PROGRAMME 
Програма за културен обмен в Лондон 
 

Accommodation 
Настаняване 

Accommodation with full board, restaurants, snacks and 
fruits. 
нощувки с пълен пансион, ресторанти, закуски и 
плодове. 

Transport 
Транспорт 

London Buses, National Railways, London Underground,  
Thames River Boats. 

Лондонски автобуси, Националните Железници, 
Лондонското Метро, Лодки по река Темза. 

Museums 
Музеи 

Natural History Museum , Science Museum, Greenwich  
Maritime, National Art Gallery.  
Природонаучен музей, Музей на науката, Морски 
музей Гринуич, Национална художествена галерия. 

Monuments 
Паметници 

Houses of Parliament, Tower of London,  
Thames Barrier, London Eye, Westminster Abbey. 
Сграда на Парламента, Лондонската Кула, Бариерата 
на Темза, Окото на Лондон, Уестминстърското 
Абатство. 

Royal Parks 
Кралските паркове  

Kensington Gardens, Hyde Park, Regents Park, 
Greenwich Park, South Bank, Trafalgar Square. 
Кенсингтън Гардънс, Хайд Парк, Регентс Парк,  
Гринуич Парк, Соут Банк, Площад Трафалгар  

Entertainment 
Забавление 

Swimming and sports,  Picnic, Barbeque and Disco 
Басейн и спорт, пикник, барбекю и дискотека 

Theatre 
Театър 

Live theatre show in Royal Festival Hall or O2 Arena, 
with visit to Shakespeare’s Globe Theatre. 
Театрално представление в Роял Фестивал Хол или О2 
Арена с посещение на Шекспировия Театър Глоуб. 

English Lessons 
Уроци по 
английски език 
 
 
 

Practise English with teachers daily. Supervision of 
Projects; Reading, writing and discussion group, role 
play and assessments. Visit Library and Civic Centre. 
Ежедневно упражняване на английски език с преподаватели. 
Надзор по проекти; четене, писане и групова дискусия, 
ролеви игри и оценяване.  Посещение на библиотеката и 
градския център.  

Shopping 
Пазаруване 

Visit to popular shopping centres and supermarkets. 
Посещение на популярните търговски центрове  
и супермаркети. 

CITY OF LONDON 
This is a chance for students to experience the various aspects 
of everyday life in London, as well as learn about English  
History, Religion, Literature and Art and popular culture.   The 
schedule also includes specially designed English lessons and 
projects to improve English Language skills.  
 
 

ЛОНДОН 
Това е шанс за учениците да проучат различните аспекти на живота 
в Лондон, както и да научат повече за английската история, 
религия, литература и изкуство, както и популярната култура. 
Посещението включва и специално подготвени уроци по 
английски език, както и подобряване на английските езикови 
умения. 
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Идеята за създаването на 
проекта ELACP се заражда през 
2011 година от група хора 
работещи в сферата на 
обучението във Великобритания. 
Всички те са възпитаници на 
Британската образователна 
система. Програмата за 
изучаване на английски език и 
култура (ELACP) се заражда, 
когато решават да съчетаят 
типичното английско лятно 
училище с изучаването на 
английски език и културен обмен 
между Великобритания и други 
държави.  
 
В рамките на Обединена Европа, 
Великобритания е известна с 
уникалното си културно 
многообразие, съчетаващо 
традиционните английски обичаи 
с модерните мултикултурни 
влияния. Това неповторимо 
съчетание е видимо и в 
многобройните езикови 
диалекти, говорени от 
населението на Острова.  
 
Многообразието е високо ценено 
във Великобритания и особено в 
столицата Лондон, където се 
надяваме да се срещнете и 
споделите Вашето културно 
наследство с други ученици – 
участници в програма ELACP. 
 
Разполагаме с екип от 
всеотдайни и 
висококвалифицирани учители 
по английски език, класни 
асистенти и аниматори.  

The idea for the ELACP project was  
conceived by a group of Londoners 
who are involved in education in 
the United Kingdom. All of them 
were educated in the British school 
system, from primary and           
secondary school to college and 
university. The English Language 
and Culture Project (ELACP) evolved 
from their idea to merge the  
experience of the English school 
camp with English Language tuition 
and  cultural exchange between the 
UK and   other countries. 
 
Within Europe, Great Britain has its 
own unique culture, a mix of      
traditional old English customs with 
modern  multicultural  influences. 
This is reflected in the varied    
background and  dialects of its  
population.  
 
Diversity is valued in the UK,     
especially in London, and we hope 
to share this cultural  diversity with 
students who join the ELACP     
Programme. 

 
We have a dedicated and            
enthusiastic team, with qualified 
native English  Language teachers, 
supported by tutors, classroom 
assistants and activities  leaders. 

 
PROPOSED STAFF :  ЕКИП:    
 
Tim Parkin, English Teacher.  
BA (Hons) Philosophy. TEFL qualified. Studied at the University 
of York. Experienced in teaching English to teenagers. Travelled 
widely throughout Africa, Asia and America.  
 

Тим Паркин, Преподавател по английски език.      
Бакалавър на науките по философия. Сертификат  
TEFL  за преподаване на английски език на 
чужденци. Завършил е висшето си образование в 
Университет „Йорк“. Пътувал в Африка, Азия и 
Америка. 
 
Sarah Corley, English Teacher.  
Studied at St Patrick’s College in Dublin.  
Bachelor of Education. TEFL certificate.  Awarded Honours in 
Speech and Drama.  
 

Сара Корли, Преподавател по английски език.      
Бакалавър „Педагогически науки“. Завършила Колеж 
„Свети Патрик“ в Дъблин. Сертификат  TEFL  за 
преподаване на английски език на чужденци. 
Награди за драматургия и театрална дейност.  
 
Rebecca Lee Smith, English Teacher.  
TESOL qualified at Trinity College, Greenwich. Teaches at a 
popular Language School in London.  
 

Ребека Лий Смит, Преподавател по английски език.      
Преподава английски език в езиково училище в 
Лондон. Притежава сертификат  TESOL от  Колеж 
„Тринити“, Гринуич.   

Havana Lawler, Student Welfare Manager.    Qualified in Child 
Welfare. Approved by OFSTED under UK regulations.             
Experienced as a student welfare officer in renowned London        
institution.   

Хавана Лаулер,  Социален работник:     
Квалифицирана в грижите за деца и младежи. 
Притежава OFSTED квалификация за социални 
дейности, съгласно законодателството на 
Великобритания. Притежава богат опит като 
социален работник в редица образователни 
институции в Лондон. 

Shanequa Duprey, Activities Leader.   
Experienced in Performing Arts and drama for young people. 
She has appeared in various  
programmes on UK television, such as  
‘The Bill’ and ‘Casualty’. 
 

Шаникуа Дюприй, Аниматор: 
Притежава опит в организирането на пиеси и театрални 
представления за младежи. Участвала е в многобройни 
телевизионни предавания и сериали във 
Великобритания, като „The Bill”и „Casualty” 

 

 

ABOUT US                

ЗА НАС   
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BOOKING            
РЕГИСТРАЦИЯ  

 
 
 

ДАТИ 
От юни до август всяка година 
Едноседмична програма 
Двуседмична програма 
Четириседмична програма 
 
 
ЦЕНИ 
Моля вижте прикачения ценоразпис, 
проверете цените на www.ELACP.com, или се 
допитайте до вашия агент или представител.  
Предлагаме отстъпки за групови резервации. 
 
 
СТАНДАРТЕН ПЛАН НА ПЛАЩАНЕ 
50% депозит за резервацията. 
Последната вноска трябва да се плати           
най-малко 8 седмици преди началото на 
програмата. Възможност за късна резервация 
в зависимост от наличността на свободни 
места. 
 
ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН НА ПЛАЩАНЕ  (училища) 

20% депозит за резервация. 
Последна вноска трябва да се плати най-късно  
12 седмици преди началото на програмата. 
 
 
РЕЗЕРВАЦИЯ 
Формата за резервация е прикачена към този 
документ, може да бъде свалена от сайта на 
програмата www.ELACP.com, или се допитайте 
до вашия агент, или изпратете мейл на book-
ing@ELACP.com.  
 
УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА 
Моля запознайте се с условията на програмата 
преди да направите резервация. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dates 
June to August each year   
One Week Programme 
Two Week programme  
Four week Programme 
 
 
Prices 
Please see enclosed price list or check the 
Prices page on www.ELACP.com, or ask your 
Agent or Representative.   
Discounts available for group bookings. 
 
 
Standard payment plan 
50% deposit to secure reservation. 
Final balance to be paid at least 8 weeks   
before start.  Late bookings can be  
arranged, subject to availability. 
 
 
Long term Payment Plan (for Schools) 
20% deposit to secure  reservation. 
Final balance to be paid at least 12 weeks 
before start. 
 
 
Booking 
Booking form enclosed or download   from 
www.ELACP.com website, or ask your Agent 
or Representative, or email                       
booking@ELACP.com.  
 
 
Terms and Conditions 
Please ensure you read our terms and       
conditions before making a booking.  
 
 

 

http://www.elacp.com/
http://www.elacp.com/
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Please note:    Certain conditions can be varied by special agreement between  
ELACP and the Customer.  Any special agreement or condition will  
be given in writing by ELACP. 
 
Definitions: 
1.  The Provider is ELACP  (English Language and Culture Programme)                                         
in association with  Event Pro (Licensed Tour Operator PK-01-7399)  
Blvd. Shipchenski  Prohod, 1111 Sofia, Bulgaria. 
2.  The Customer is the person who makes the booking. 
3.  The Student is the person who participates as a learner on the Programme. 
4.  The Centre is the venue where the Programme is being organised. 
Booking: 
5.  For students under the age of 18 all bookings must be made by the parent/guardian or 
teacher. 
6.  By completing the booking form the parent/guardian gives permission, or the teacher 
confirms that he has obtained the parent’s permission, for the Student to participate in all 
activities provided on the Programme. 
7.  Students must follow the code of conduct and any instructions given by staff at the  
Centre. 
Payment: 
8.  The Customer is responsible for paying the total price of the booking.  
9. A deposit must be paid on   booking and the balance can be paid in instalments. A     
payment plan is available. 
10. The final payment must be made at least 8 weeks in advance of the date of     com-
mencement of the course.    
11. Any late payment can only be accepted at the discretion of the Provider. 
12. All payments should be made by bank transfer. or deposit into the account specified by 
the Provider.  Details will be given on the confirmation of  booking.  When a payment is 
made, please send proof of each payment to the Provider, either by email, fax or post. 
Cancellation/refunds 
13. Full deposits can only be returned if the cancellation is made more than 10 weeks before 
commencement of the trip, except by special agreement of the Provider. Any cancellation 
must be in writing and sent by email to the Provider. 
14. An administration fee of 10% of the full fee per student will be charged on cancellation 
10—8 weeks before start of the course.   
15. If cancellation is made 8—4 weeks before commencement of the course then 20% per 
student will be charged.   
16. If cancellation is made 4—2 weeks of commencement then 50% per student will be 
charged.    
17. No refund will be made if cancellation is made within 2 weeks of the start of the course.                                                                                                                                                
 

 
18. Bookings can be transferred to another person or date after discussion with ELACP. 
Please notify us by email and no charge will be made. Change of  booking is subject to   
availability.  
19.  If for any reason ELACP has to cancel a booking then another suitable place will be 
offered or all money will be refunded. 
Transport to and from the Centre: 
20.  All transport to/from the Centre has to be organised and paid for by the Customer.   
Arrival/Departure from the Centre 
21. All Students should arrive at the Centre by 12 :00 on the start date of the trip and leave 
by 12:00 on the end date of the trip, except with special permission from the Provider.  
Students with health problems or special needs 
22. The Customer is responsible to inform the Provider about provisions for any Student with 
a health problem or special need. 
23. Any special provisions that need to be made for a Student should be notified by the 
Customer to the Provider at least 4 weeks before the trip, so that appropriate  arrangements 
can be made, within reason. 
24. The Customer must give the Provider full instructions about any medication or          
treatment that needs to be given regularly to a student while he/she is on the Programme. 
Medical Emergencies 
25. Minor injuries will be treated by first aid staff at the Centre. 
26. Serious injuries will be referred immediately to local healthcare professionals, such as 
clinics or hospitals.   
27. Any payment required for medical treatment is the responsibility of the Customer. 
28. The Customer must ensure that the Student has insurance that covers any necessary 
medical expenses while on the Programme. This can be arranged through ELACP. 
Expulsion 
29.  The Provider reserves the right to expel a Student for serious unacceptable behaviour, 
after discussion with the Customer.  
30.  If a Student is expelled it will be the responsibility of the Customer to pay for the     
Student’s safe return home.  This will be arranged after discussion between the provider and 
the Customer. 
31.  No refund will be given if a Student is expelled. 
Safekeeping of Property 
32. Each Student is responsible for the safekeeping of his/her personal belongings. 
33. Students should use safety deposit boxes or lockers where provided. 
34. Students under 16 can give money and valuables to a teacher for safekeeping. 
Disputes   
35. Any disputes over any aspect of the programme should be resolved by mutual          
agreement between the Customer and the Provider.  Any decision will be given in writing. 
 

BOOKING TERMS       УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ 

Моля, обърнете внимание: Всички условия могат да бъдат променяни по споразумение 
между ELACP  и Клиента, след като бъдат потвърдени в писмен вид 
 
Общи условия: 
1.  Доставчикът на услугата е ELACP (Програма за изучаване на английски език и култура); В 

партньорство с Ивент Про  (Лицензиран туроператор PK-01-7399) 
бул. "Шипченски проход" 9, 1111 София, България 
2. Клиентът е лице, което прави регистрация, т.е. Директорът или Упълномощен представител 
на съответната институцията. 
3.  Ученикът е лице, което участва като обучаем по програмата. 
4.  Комплекс е мястото, където се организира и провежда обучителния курс. 
Регистрация: 
5.  За ученици до 18 години, всички резервации трябва да бъдат направени от родител/
наставник или учител. Всички регистрации трябва да бъдат направени от Директора или 
упълномощен представител на учебното заведение. 
6.  С попълване на Формуляра за регистрация, родителя/наставника дава своето съгласие, или 
учителя потвърждава, че е получил съгласие на родителя/наставника ученика да участва във 
всички дейности по Програмата.  
7.  Родителят/ наставникът дава своето съгласие или учителят потвърждава, че е получил 
съгласие на родителя/наставника в случай на необходимост да бъде предоставяно 
медицинско и болнично лечение на дете под 18 години.  
8.  Клиентът се съгласява, че всички ученици следва да спазват правилата за провеждане и 
всички инструкции на персонала в центъра. 
Начин на плащане: 
9.   Клиентът заплаща общата цена на резервацията. 
10. При регистрация, клиентът е длъжен да заплати депозит на участващ ученик, а остатъкът 
може да бъде изплатен на равни вноски. Наличен е разплащателен план.                                                       
11. Окончателното плащане трябва да бъде направено в срок до 12 седмици преди началната 
дата на пътуването. 
12. Забавяния в заплащането на таксата за участие могат да бъдат приети единствено по 
преценка на Доставчика. 
13. Всички плащания трябва да бъдат направени по банков път сметката на Доставчика. 
Подробности  ще бъдат изложени в потвърждението на резервацията.   При заплащане на 
таксата за регистрация е необходимо да изпратите на Доставчика документ, удостоверяващ 
извършването на всяко плащане по е-мейл, факс или по пощата. 
Анулиране на резервация/ връщане на сума: 
14. Пълното възстановяване може да се прилага само, ако отмяната е направено най-малко 8 
седмици преди началото на пътуването, с изключение на специално споразумение на 
Доставчика. Всяка отмяна трябва да бъде в писмена форма и се изпращат по електронна поща 
на Доставчика. 
15. Административна такса от 10% на ученик ще бъде начислена, в случай на анулиране на 
направените резервации в срок по-късно от 10 - 8 седмици преди началната дата на избрания 
обучителен курс. 
16. Ако анулирането е направено в срок от 8 – 4  седмици преди началото на пътуването, 
Доставчика ще начисли административна такса в размер на 20 % на всеки участващ-ученик.  
17. Ако анулирането е направено в срок от 4 - 2 седмици преди началото на пътуването, 
Доставчика ще начисли административна такса в размер на 50% на всеки участващ-ученик. 
18. Възстановяване на таксата няма да бъде направено, ако отмяната се извърши в рамките на 
2 седмици от началото на курса. 
19.  Резервации могат да бъдат прехвърляни на други лица или дати, само след 
предварително съгласуване с Доставчика. Наказателна такса няма да бъде начислявана при 

предварително уведомление за промяната. Повторната резервация зависи от свободните 
места.  
20.  В случай на необходимост от отмяна на даден обучителен курс Доставчика е задължен да 
предложи друго подходящо място и дата за провеждане, като в случай че такива не бъдат 
представени, то Доставчикът е длъжен да възстанови цялата сума по регистрация и 
резервации на Клиента.  
Транспорт от и до мястото на провеждане на обучителния курс 
21. Транспорта от и до мястото на провеждане на обучителните курсове се организира и 

заплаща от Клиента.                                                                                                                                                                      

Пристигане / Отпътуване от мястото на провеждане на обучителния курс                                                               

22. Всички ученици се задължават да пристигнат на мястото на провеждането на обучителните 

курсове заедно със своите учители не по-късно от 12 часа на обяд на датата на провеждане на 

курса  и на датата на пътуването. И да отпътуват не по-късно от 11.30 часа на дата на 

приключване на обучителния курс, освен ако между Клиента и Доставчика са направени 

допълнителни уговорки.                                                                                                                      

Студенти със здравословни проблеми или специални нужди:                                                                                                                     

23. Клиентът е отговорен да информира Доставчика за предпазни мерки за всеки ученик, 

които има специфичен здравословен  проблем или специална нужда.                                                                                                                                                                           

24. Всички специални условия (лекарства и/или лечение), които трябва да бъдат осигурени за 

даден ученик (или учител),  трябва да бъдат съобщени предварително от Клиента на 

Доставчика в срок не  по-късно от 4 седмици преди датата на започване на обучителния курс.                                                                                                                                                                                                                 

25. Клиентът трябва да даде на Доставчика пълни инструкции относно лекарства или лечение, 

които следва да бъдат предоставяни регулярно на ученик, докато той/тя е в Програмата.                                                                                                                                         

Спешна медицинска помощ:                                                                                                                                                                           

26. Леки наранявания, ще бъдат третирани от екип за първа помощ в курорта.                                                                                                  

27. Сериозни наранявания ще бъде препращани незабавно към местните здравни 

специалисти, клиники или болници.                                                                                                                                                           

28. Всички допълнителни разходи, необходими за медицинско лечение са за сметка на 

Клиента.                                                                                                                                                                 

29. Клиентът трябва да осигури на ученика застраховка, която да покрива необходимите 

медицински разходи по време на програмата.  Това може да се организира от ELACP.                                                                                                                   

Изключване:                                                                                                                                                                                                      

30. Доставчикът си запазва правото да изключи ученик от мястото на провеждане на 

обучителния курс в случай на сериозно нарушаване на реда и неприемливо поведение.                                                                                                                                                       

31. След изключването на съответния ученик, Клиентът е отговорен за заплащане на 

транспортните му разходи и за неговото безопасно завръщане дома. Това ще бъде 

организирано след обсъждане между Доставчика и Клиента.                                                                                                                                                

32. В случай на изключване на ученик, няма да бъде върната сумата, която е платена.                                                                                                                 

Съхраняване  на имуществото:                                                                                                                                                                     

33. Всеки ученик е отговорен за съхраняването на неговите / нейните лични вещи.                                                                                       

34. Всеки ученик трябва да използва сейф или заключващи се шкафчета, ако такива се 

предлагат.                                                                                                                                                              

35. Ученици под 16 години, могат да дават парите и ценностите си на учител за съхранение.                                                                                                                                

Спорове:                                                                                                                                                                                                                   

36. Всеки спор по даден аспект от пътуването/програмата, ще бъде решаван писмено между 

Клиента и Доставчика.  Всяко решение ще се дава в писмена форма. 
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