Taneční škola

Adresa:
Bohemaland

Zlaté Hory 710
793 76 Zlaté Hory
Termín:

23. 07. – 29. 07. 2017 (7 dnů),pro tanečníky od 7 do 22 let (19952009,2010 po domluvě)
Program:
Výuka tanečních stylů disco dance, modern dance, baletní průprava, soutěže, hry, zábava, koupání, diskotéka, výlety

Lektoři: (z nejlepších tanečních škol v ČR i Slovenska)
Soňa Milová (Lentilky Žilina) – několikanásobná Mistryně Světa disco dance
Pajo Julény (District Slovensko) – trenér, choreograf, tanečník působící na Slovensku i při přípravách
Slovenských tanečních pořadů
Lída Fišrová (Beethoven DC Exe Chomutov) – trenér několikanásobných Mistrů Světa, Evropy i ČR
Svatava Kobzová (Elements Community) – choreografka reklam a televizních pořadů, absolvovala stáže
v New Yorku, zaměřená na dancehall, waackin, fusion a jogu
Ondřej Hybrant (TC Move 21 České Bud.) – několinásobný Mistr Světa, Evropy i ČR, trenér Mistrů ČR
Veronika Bogdaničová (AT Studio Domino Praha) – trenér několikanásobných Mistrů ČR, Evropy i Světa
Katrin Cvinerová (Radost-Impuls Bohumín) – několikanásobný Mistr Evropy, Světa i ČR (show dance a
modern dance
Další lektoři v jednání ;-)
Ubytování:
V budově

Doprava:
Odjezd: 23. 07. 2017 Zlaté Hory
Opava: v neděli 23. 07. 2017 v 09,30 hod.,sraz 09,00 hod. ZŠ T.G.Masaryka, Riegrova 13
Krnov: v neděli 23. 07. 2017 v 10,00 hod.,sraz 09,50 hod. u divadla
Příjezd: 29. 7. 2017
Krnov: v sobotu 29. 07. 2017 k divadlu okolo 11,00 hod.
Opava: v sobotu 29. 07. 2017 k ZŠ T.G.Masaryka okolo 11,30 hod.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Strava:
pitný režim, strava 5x denně, (balíček na cestu)
Upozornění:
závaznou přihlášku potvrzenou lékařem (pokud jste odevzdávali lékaře na zač.roku, tak platí rok)
odevzdejte na recepci v Olymp Innu do 31.5.2017

20. 06. 2017 a přihlášky do 31.5.2017

Zaplaceno do:
- cena za Letní soustředění je 3800,- platba je možná v hotovosti na recepci v Olymp Innu nebo platbu lze provést na splátky (dle dohody)
- na účet 277951351/0300, variabilní symbol - rodné číslo
- do poznámky uveďte Letní soustředění

Při odjezdu děti odevzdají kartičku pojištěnce (pokud mám vaši kopii, nemusí
být) a rodiče podepíši na přihlášce
prohlášení o zdravotním stavu dítěte

CO VZÍT S SEBOU:
- kufr nebo batoh opatřený štítkem
- malý batůžek nebo pytlík na přechod na tréninky
- baterku, pláštěnku
- hygienické potřeby (mýdlo v pouzdře, zubní pastu + kartáček, hřeben, šampon, 5 kolíčku na prádlo)
- 2 ručníky, balíček papírových kapesníčků
- pyžamo, spodní prádlo
- tepláková souprava na sport
- mikiny, letní bundu
- plavky, kraťasy, trička
- pohodlný oděv na cestu, na výlety
- igelitový sáček na špinavé prádlo
- čepice (šiltovka), šátek (pro trénování venku)
- sportovní obuv na trénování venku
- přezůvky
- tréninkové oblečení a obuv – taneční obuv do tělocvičny, více kusů triček a ponožek
- brýle proti slunci, krém na opalování, toaletní papír, šicí potřeby, dopisní papír, poznámkový blok,
psací potřeby, drobné společenské hry, karty, podepsanou láhev s uzávěrem
NEZAPOMEŇTE:
- prohlášení rodičů o dobrém zdravotním stavu (nesmí být starší 1 den) a kartičku pojištěnce
Bez těchto věcí dítě do tábora nemůže nenastoupit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Písemné prohlášení rodičů
Jméno dítěte: ………………………………………………Narozen (a): ……………………………………….
Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………………………….
Prohlašuji, že dítě je úplně zdravé, v rodině ani v místě z něhož nastupuje do tábora není infekční choroba a okresní hygienik ani
ošetřující lékař nenařídil dítěti karanténní opatření, zvýšený zdravotní dozor nebo lékařský dohled.
Jsem si vědom právních důsledků, které by pro mne vyplynuly. Kdyby z nepravdivých údajů toho prohlášení vzniklo zdravotní
ohrožení táborového kolektivu.

Telefonní a písemné spojení na rodiče po dobu dítěte v táboře: …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Zvláštní sdělení rodičů vedení tábora:
Dávkování léků: ………………………………………………………………………………………………….
U svého dítěte upozorňuji: ……………………………………………………………………………………….
Datum + podpis rodičů:

