KEEP TALKING - IMERSÃO IDIOMAS BRASIL APRESENTA

2a. EDIÇÃO KT
LUGARES CURIOSOS SP
11 E 12/12

Apoio cultural

O que é o Keep
Talking?
Keep Talking é uma experiência onde os
participantes se hospedam e turistam pela
capital de São Paulo, descobrindo lugares
curiosos e ao mesmo tempo colocando o
idioma inglês em prática. É imersivo, divertido,
colaborativo e de quebra você faz amigos.

KEEP TALKING é um projeto da
LUMTREE que recebeu em 2019
Prêmio melhor startup "Case
turismo" e prática de idiomas.
A Startup Weekend é uma organização
estadunidense sem fins lucrativos, com sede em
Seattle, Washington, nos Estados Unidos. A
organização tem como principal objetivo
proporcionar eventos de empreendedorismo prático
onde são fomentadas ideias de inovação.

INTRACÂMBIO

EXPERIÊNCIA

Isso mesmo! Sem sair
de São Paulo, perto do
metrô. Você é nosso
convidado para se
transportar para um
universo onde o idioma
inglês é falado
naturalmente e em
situações do nosso
cotidiano.

Já pensou... curtir um
final de semana com
atividades incríveis e
ainda desenvolver
seu inglês em um
ambiente acolhedor
e imersivo?

AMBIENTE IMERSIVO
O QUE É ESTAR EM UM AMBIENTE
IMERSIVO EM OUTRO IDIOMA?
ACOLHEDORA
Não se preocupe,
você entende o
inglês mas fala
pouco? Sem
problemas, esse
KEEP TALKING
também é para você!

Funciona assim: Estaremos em um lugar onde
poderemos nos acomodar, alimentar, competir
de maneira saudável, nos divertir e descansar. A
ideia é que nossa facilitadora nos envolva em
situações para que possamos por a prova o que
sabemos sobre a língua, sem constrangimentos,
de forma leve e interativa. Após a experiência a
ideia é que você saia de lá com novos amigos e
mais familiarizado com o uso da língua inglesa.

WHO´S THAT GIRL?
Paloma César de Sales
Paloma será nossa facilitadora nessa experiência. Residiu
nos Estados Unidos por 5 anos. É Phd em enfermagem
em Cardiologia: New York University - NYU - Estados
Unidos. Professora de enfermagem em várias
Universidades, no Brasil e Exterior.
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Schedule "agenda"
11
DECEMBER 2021

12

Ponto de encontro
Check in
Jogos
Debate
Jantar
Atividade interativa
Vamos dormir?

Café da manhã
Saúde mental
Palestra / Debate
Reconhecimentos
Check out

Horários
Assim que fecharmos o grupo
você receberá a agenda
completa e detalhada do
evento, com horários, local e
atividades.

Participantes
Para essa experiência temos
vagas limitadas! Garanta a
sua! Para que o encontrop seja
produtivo trabalhamos com
turmas de até 15 participantes.

Investimento
O QUE CONTEMPLA ESSA EXPERIÊNCIA

DIVERSÃO

CAMISETA KEEP
TALKING

ALIMENTAÇÃO

HOSPEDAGEM

ATIVIDADES

IMERSÃO NO
INGLÊS

2 x R$ 280,00 no
seu cartão de crédito ou
boleto à vista com
10% de desconto.

ONDE
COMPRO
O MEU???

Como se
inscrever?
CLIQUE NO BOTÃO AO
LADO E FAÇA SUA
INSCRIÇÃO
LEIA COM ATENÇÃO AO
REGULAMENTO
RESERVE NA SUA AGENDA
OS DIAS 11 E 12/12

POST EM SUAS REDES SOCIAIS
#EUVOUKEEPTALKING

ACORDOS E
REGULAMENTO
EM CASO DE DESISTÊNCIA

Em caso de desistência por parte do participante até 40 dias corridos antes da data da experiência, o valor
devolvido será de 100%. De 39 dias a 20 dias da data da experiência devolvemos 50% do valor total e a
partir de 19 dias da data não há devolução do valor pago.

PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS/ MENORES
Crianças a partir de 6 anos poderão participar da experiência desde que acompanhada de pais e/ou
responsável. Não haverá presença de tutores para essas crianças. Caso haja a presença de crianças nessa
edição haverão atividades em inglês para sua integração. Crianças de 6 a 9 anos e 12 meses pagam 70%
do valor total da experiência. A partir de 10 anos o cobrado é o valor integral. Menores poderão participar
sozinhos, com declaração de autorização do responsável, reconhecida em cartório, a partir de 14 anos.

ADERÊNCIA
Para que o evento ocorra é necessário a presença de no mínimo 12 participantes adultos pagantes. Caso
não tenhamos esse quorum mínimo até 20 dias da data do evento, avisaremos os inscritos para alinhar a
devolução do valor pago.

REGRAS DE CONDUTA
A organização Keep Talking se vê no direito de considerar a saída antecipada de qualquer dos
participantes, sem ônus de devolução de qualquer valor, caso a conduta dessa pessoa durante o evento
seja compreendida como inadequada, abusiva ou agressiva, ficando o participante também sujeito às
devidas sanções.

ACORDOS E
REGULAMENTO
PRESENÇA DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
Não é permitida a presença de animais.

ADAPTAÇÃO À IMERSÃO
A Equipe Keep Talking entende e atua muito forte sobre a satisfação dos nossos participantes e prima pela
sua integração ao grupo e atividades. Fica a critério do participante abster-se das atividades em que não
se sentir confortável, o que acreditamos que será difícil, pois elas são acolhedoras e muito simples.
É natural em uma imersão em outro idioma haver um pouco de ansiedade, em especial no começo da
experiência. Recomendamos que para que tenha uma boa experiência, saiba compreender, pelo menos à
nível básico para intermediário no escutar e compreender o básico para conversação.

DIVIRTA-SE
Essa experiência está em sua segunda edição! Estamos muito orgulhosos em contribuir para aprimorar o
tursimo de idiomas em nosso país. Você faz parte dessa jornada!

WWW.LUCIANAMARTINSTD.COM.BR

“You can do
everything!”

LUMARTINS@LUCIANAMARTINSTD.COM.BR
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