Přípravné soustředění na taneční sezónu 2018/2019
MALÉ SKUPINY
Termín: 29.8.- 3.9.2018 (středa-pondělí)
Kde:

BUDE UPŘESNĚNO!!!!

Kdo: vybraní tanečníci na malé skupiny (viz. rozdělení v příloze), celkem 15 hodin tréninků
Cena za soustředění: 900,- (buď poslat na účet nebo zaplatit v hotovosti na prvním tréninku)
Č.účtu: 277951351/0300 (do pozn.uveďte jméno a příjmení tanečníka)
Pokud budete platit až na prvním tréninku, dejte mi to prosím vědět e-mailem, ať vím, že s vámi mohu
počítat. Jinak po připsání peněz na účet jste na soustředění přihlášeni.
Soustředění je povinné pro všechny vybrané tanečníky do malých skupin. S tím souvisí i vyplnění
DŮLEŽITÉHO dotazníku, který Vám také posílám. Vyplněný dotazník prosím doneste na první lekci
přípravného soustředění.
Rozdělení do malých skupin a rozpis tréninkových hodin posílám taktéž v příloze. Prosím podívejte se
pořádně, jakým číslem je označena vaše malá skupina, ať víte, na které tréninkové hodiny docházet. Pokud
nemáte zájem a nesouhlasíte se zařazením do malé skupiny, dejte mi to prosím vědět co nejdřív, ať za vás
mohu oslovit náhradníky.
Malé skupiny Mini a Děti (č.1,2,3,4) budou během roku trénovat buď na tréninku, popř.místo třetího
tréninku a to ve čtvrtek nebo pátek. Bude upřesněno zač.září.
Junioři a Hlavní (č.5,6,7) pak budou trénovat dle osobní domluvy.
Kalendář ligových soutěží posílám v příloze. Kdo je ve výběru EX, týkají se ho Extraligové soutěže
(Příbram, Brno, Chomutov, Plzeň), kdo je ve výběru Z, týkají se ho soutěže Zemské ligy (Olomouc,
Brno, Brno, Brno a MČR v Plzni, popřípadě pokud postoupí dřív do EX).
Podmínky pro vybrané tanečníky v malých skupinách:
-

účastnit se všech tréninků malých skupin + přípravného soustředění

-

účastnit se všech daných soutěží od září do prosince (viz. kalendář akcí)

-

kostýmy jsou vždy dle domluvy a nejčastěji používáme z loňské formace (žádná investice navíc)

S pozdravem a přáním krásného zbytku prázdnin.
Daniela Riesová, vedoucí TŠ

