
5 dages sprog og sport. 
Læringsfremmende, udfordrende 
og inspirerende sprogundervisning.
Gode faciliteter.
Dygtige, uddannede instruktører.
Den officielle Camp Sprog&Sport t-shirt 
og en drikkedunk.
Tryghed, socialt sammenhold, 
sjov og læring.
Frokost og mellemmåltider hver dag.
Nye venskaber.

DAGSCAMP

5 dages sprog og sport.
Læringsfremmende, udfordrende og 
inspirerende sprogundervisning.
Gode faciliteter.
Dygtige, uddannede instruktører.
Den officielle Camp Sprog&Sport t-shirt 
og en drikkedunk.
Tryghed, socialt sammenhold, 
sjov og læring.
Mad 6 gange dagligt.
Venskaber for livet.
Masser af tid til samvær.
Overnatning på efterskoleværelser.
Spændende og hyggelige 
aftenaktiviteter.
Personlig og faglig støtte døgnet rundt.

OVERNATNINGSCAMP
Ringsted (uge 28) 

Vejle (uge 31)
Århus (uge 27) - Odense (uge 27) 

Stenløse (uge 32)

BRUG FOR 
KØRSELSORDNING?

LÆS MERE PÅ 

VORES HJEMMESIDE

“
”

Min datter har skrevet sin 
første stil på engelsk – helt 
selv – takket være en super 
uge på Camp Sprog&Sport.

“
”

Det føles slet 
ikke som skole. 
Man har det 
rigtigt sjovt.

Camp Sprog&Sport er en sommercamp for børn og unge mellem 9 og 16 år, som ønsker at forbedre 
sine sprogkundskaber på en sjov og anderledes måde gennem sport og bevægelse. Udover 
sprogundervisningen prøves der hver dag kræfter med forskellige idrætsaktiviteter, som giver 
mulighed for sjove oplevelser. På Camp Sprog&Sport er det enkelte barns behov i højsædet!

Vi tilbyder både en engelsk- og en tysklinje, som begge har fokus på mundtlig kommunikation, 
grammatik og landets kultur. Dygtige instruktører tilpasser undervisningen til barnets sproglige niveau 
og behov. Vi hjælper dit barn med at blive tryg ved at tale fremmedsproget. Med vægt på sammenhold 
og nye venskaber kan dit barn se frem til en god uge fyldt med succesoplevelser.

Der er i alt kun 60 pladser pr. dagcamps og 100 pladser pr. overnatningscamps! 
Skal du med - så tilmeld dig her.

Vil du vide mere om Camp Sprog&Sport? Så følg os på Facebook og Instagram 
eller besøg vores hjemmeside.

Har du spørgsmål, kan vi altid kontaktes via:
  +45 22 50 05 06
  info@campsprogogsport.dk
  www.campsprogogsport.dk/kontakt

Camp Sprog&Sport inviterer dit barn på en lærerig uge 
med bevægelse i centrum!


