LETNÍ TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2020
Termín: 16. 8. - 22. 8. 2019
Místo: Rekreační středisko Český ráj, Blata
Cena: 4.200,- Kč
V ceně:

- Doprava objednaným autobusem tam i zpět
- Ubytování 6 nocí
- Stravování (5 x denně vč. pitného režimu)
- Pronájmy tanečních sálů
- Rekreační poplatek
- Taneční výuka pod vedením lektorů tance
- Zdravotník a pedagogický dozor

Termín pro podání závazných přihlášek do 1. 5. 2020!
Podepsané a naskenované přihlášky zasílejte na email: jitka.tsdemo@gmail.com
Určeno pro všechny tanečnice TS DEMO: mini (přípravka), D4, D3, D2, D1 i NOVÁČCKY!
Pořádá:

TS DEMO, z. s. , Svitákova 2810/5, 155 00 Praha-Stodůlky, IČ: 06295703
tel.: 724 121 402, email: jitka.tsdemo@gmail.com

Platby:

1) Nevratná záloha ve výši režijních nákladů 2.700,- do 1. 6. 2020
2) Doplatek ve výši 1.500,- do 1. 8. 2019

Úhrada:

Na účet u Fio banky číslo: 2701283006/2010
VS = rodné číslo dítěte, zpráva pro příjemce = jméno dítěte

S sebou:Obyčejnou malou uzavíratelnou plastovou láhev - podepsanou, tréninkové oblečení a tréninkovou obuv do
tělocvičny i na ven, přezůvky, plavky, opalovací krém, repelent, kšiltovku na hlavu, pyžamo, ručník, hygien.potřeby,
pastelky, vodovky či tempery, štětce, nůžky, lepidlo apod.
Program: taneční tréninky (v různých tanečních stylech), lekce gymnastiky, lekce baletu, kondiční a posilovací
tréninky, doprovodný program, hry v přírodě

Nedoporučujeme brát s sebou a neručíme za cenné předměty a peníze. Mobilní telefony zakazujeme!
Při zahájení soustředěníodevzdáte :
1. obálku A5 (podepsanou jménem dítěte a názvem kurzu) v níž bude :
- lékařem vyplněný dotazník o zdravotní způsobilosti dítěte – platí 1 rok, vrátíme
- prohlášení rodiče o zdravotním stavu dítěte– podepsaný v den zahájení soustředění(formulář
pošleme na email uvedený v přihlášce v průběhu prázdnin)
- průkaz zdravot. pojišťovny (nejlépe pouze čitelnou kopii umístěnou na druhou str. prohlášení)
2. pevný uzavíratelný obal s užívanými léky, označený jménem a názvem kurzu
-s přesným dávkováním a počtem tablet – pokud napíšete jiné užívání než lékař, dodržujeme
pokynylékaře

Závazná přihláška na letní soustředění Taneční skupiny DEMO (16.-22.8.2020)
Údaje v této přihlášce slouží pouze pro potřeby pořadatele této akce.

Název stávajícího kurzu: ……………………………………………………

Jméno a příjmení.....................................................................................................
Datum narození: .....................................................RČ: .....................................................
Trvalé bydliště:...................................................................................................................
Email: ..................................................................................................................................
mobil matka:

...........................................……………………

mobil otec:

……………………………………………………………..

jiný důležitý kontakt: ……………………………………………………………………………………………………..
Upozornění pro pořadatele (např. bezlepková dieta či jiné omezení):
............................................................................................................................................
Beru na vědomí, že v případě neúčasti dítěte na letním soustředění mi bude z celkového účastnického poplatku
odečtena částka na nutné režijní náklady a storno poplatek smluvně sjednaný s pronajímatelem. Informace o storno
poplatcích podá J. Žaloudková.

Datum ………………………….

Podpis .................................................……...

Tímto také potvrzuji pokračování dcery v kurzech TS DEMO dle pravidel ve Vnitřním řádu TS DEMO i pro
soutěžní sezonu 2020/2021. Ano
Ne

