
KIDS SUMMER URBAN CAMPS 2022
cooking skills, healthy lifestyle,     multisport,  public speaking, content creator
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Suntem gata de distractie!

De ce ateliere culinare?

Este foarte important ca relațiile cu
cei din jur să fie echilibrate. Ele îti
asigura starea de bine si armonia
interioara si îti ofera sustinerea si
colaborarea celorlalti. Daca ai ceva
de spus, este util sa stii cum sa
comunici clar si cum sa iti atragi
atentia publicului.

De ce multisport
Activitatile multisport iti dau energie
si te fac mai puternic si mai
rezistent. Te ajuts sa iti cresti
încrederea in tine si concentrarea, te
ajuta sa devii mai robust. Si,
bineinteles, iti dau ocazia sa te joci si
sa te distrezi.

De ce dezvoltare personala
si public speaking? De ce Mosia Corbeanca?

Problemele de sanatate precum
deficitul de vitamine, obezitatea si
dereglarile hormonale sunt tot mai
frecvente în randul copiilor. Marea
majoritate a acestora sunt datorate
unui obicei alimentar disfunctional.
De aceea este foarte importanta
educarea alimentara a copiilor înca din
primii ani. 
 Astfel, încurajam pasiunea unora
dintre ei pentru gatit, curiozitatea
în ceea ce priveste ingredientele,
tehnici primare, dar si disciplina si
organizarea individuala, cunoasterea
unor retete pe care le pot realiza
singuri acasa, educarea gustului dar
si evitarea risipei alimentare.

O oaza de verdeata, un spațiu
perfect pentru noi experiente,
pentru activitati educative si
relaxare. 
Mirosurile si culorile verii iti vor oferi
aici momente de incantare ferite de
zgomotele si caldura orasului.
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PROGRAM PRETURI
8.30 EARLY DROP OFF
9.00-9.30   | SOSIREA PARTICIPANTILOR
9.30-10.30  | ACTIVITATI SPORTIVE
11.00-13.30  | COOKING TIME
13.30-14.30 | MASA DE PRANZ, DISCUTII, QUIZZ TIME
14.30-16.30 |ATELIER CULINAR DULCE
16.30-18.00 |ATELIER DEZVOLTARE PERSONALA/
PUBLIC SPEAKING/ STORYTELLING & CONTENT
CREATOR
18.00-18.30 |PRELUAREA COPIILOR

5% pentru al doilea participant
5% pentru comunitatea Kids Chef Academy (cu
minim 3 participari avute)
5% participarea la minim 3 campuri

CAMP 3 ZILE  | 1300 RON/ PARTICIPANT
*50% avans la inscriere
*50% in ziua 1 a campului, la sosire

REDUCERI:

*datele la alegere, cu plata avansului de 50% pentru cele 3 perioade

Inclus: 1 masa principala+desert; 2 gustari consitente; apa; sucuri
naturale, ustensile de lucru, sort, material didactic, ingrediente

In aceasta vara, copilul tau va putea explora subiecte fascinante printr-o serie de activitati precum ateliere culinare, cursuri, jocuri de comunicare, in
cea mai verde locatie din jurul Bucurestiului, Mosia Corbeanca.  Fiecare intalnire este o experienta noua cu tematici si programe interesante,
concentrate în directia de a împrieteni copii cu alimentele, de a rezolva conflictele dintre parinti si copii, din jurul mesei, coroborate cu placerea de a
gati si a manca, transformând preparatele culinare în experiente educative, construindu-si încrederea în sine. 
Programele sunt concepute pentru a stimula curiozitatea acestora despre lumea inconjuratoare, de a-si dezvolta aptitudini sportive, precum si
abilitatile de colaborarea, creativitate si rezolvarea conflictelor. Toate acestea in timp ce se vor distra si isi vor face prieteni noi!

@kidschefacademy +40 767 630 734   /   +40 726 029 515



5-6-7 iulie

12-13-14 iulie

19-20-21 iulie

26-27-28 iulie

23-24-25 august

30-31august-01 sept

6-7-8 septembrie

Suntem gata de 
distractie!


