
 

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ V TROJANOVICÍCH S 

 

 

Na téma „SURVIVOR“ 

Termín: 30. 7. – 4. 8. 2022  

Cena: 5 300,- (pro D4L členy sleva 500,-) 

Adresa: Hotel Beskyd, Trojanovice 700, 744 21 

Termín přihlášek: 30. 03. 2022 

Termín platby: nevratná záloha 1 000,- do 30. 04. 2022, doplatek do 20. 06. 2022 

Věkové omezení: ročníky 2014 a starší  

Doprava: společným autobusem  

Strava: 5x denně + pitný režim + balíček na cestu 

Lektoři: domlouváme ty nejlepší lektory z celé ČR i SR 
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Vzorový program dne:  

8:00 – 8:30 snídaně  

9:00 – 10:30 taneční blok/ soutěžní blok, odpočinek  

10:30 – 11:30 svačina  

11:30 – 13:00 taneční blok/ soutěžní blok, odpočinek    

13:00 – 14:30 oběd + odpolední klid  

15:00 – 16:30 taneční blok/ soutěžní blok, odpočinek  

16:30 – 17:00 svačina 

17:00 – 18:30 taneční blok/ soutěžní blok, odpočinek  

18:30 – 19:00 večeře 

20:00 večerka malincí  

20:30 večerka pubošky      

 

Nezapomeň si do kufru sbalit:  

• malý batůžek nebo pytlík na přechod na tréninky 

• baterku, pláštěnku (deštník) 

• 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 (kšiltovka), 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, dopisní papír, poštovní známky, 
poznámkový blok, 

• psací potřeby, drobné společenské hry, karty 

• podepsanou láhev s uzávěrem 
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Řád letního soustředění 

• Budu plnit a respektovat veškeré pokyny trenéra soustředění a zároveň dodržovat 

režim dne a denní program.  

• V žádném případě se nebudu v průběhu soustředění vzdalovat od své skupiny.  

• Trenéři na soustředění zastupují mé rodiče a budu jim nápomocen. 

• V případě osobních problémů, se na ně budu s důvěrou obracet. Budu sám dbát o 

svou bezpečnost a o bezpečnost svých kamarádů. Bez povolení nevstupuji do cizích 

pokojů, kuchyně, skladu a izolace. 

• Budu pečovat o pořádek v prostorách soustředění. Nebudu ničit zařízení soustředění, 

ani věci svých kamarádů.  

• Cokoliv si půjčím, vše v pořádku vrátím. Zničím-li něco úmyslně, škodu uhradím. 

• Budu pečovat o svou osobní hygienu. Veškerá onemocnění a zranění – svá i 

kamarádů, nahlásím svému vedoucímu.  

• Nebudu se bát plnit zadané úkoly a soutěžní hry. Budu otevřený všemu novému.  

V případě závažného porušení řádu tábora, bude tanečník na základě rozhodnutí vedení 
soustředění vyloučen a provozovatel není povinen vrátit peníze.  

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY LETNÍHO SOUSTŘEDĚNÍ 

• Cena soustředění: 5 300,- (sleva 500,- pro členy D4L v případě dotace) 

• Termín odevzdání přihlášky: do 30. 03. 2022  

• Termín platby nevratné zálohy ve výši 1 000,- do: 30. 04. 2022 

• Termín platby doplatku: 20. 06. 2022 

• Způsob odevzdání přihlášky:  

na recepci sportovního centra Olymp Inn v úředních hodinách úterý a středa od 17:30 

do 20:00 anebo online formou na mail: dance4life.opava@seznam.cz  

• Platba: 

na účet č. 277951351/0300, variabilní symbol platby: prvních 6 číslic z rodného čísla 

tanečníka (bez lomítka). Do zprávy pro příjemce je nutno napsat jméno tanečníka a 

účel platby (např. letní soustředění – Trojanovice) 

• V případě zrušení letního soustředění z důvodu vládního nařízení, bude částka vrácená v 

plné výši  

 

STORNO POPLATEK 

• 2 500,- při odhlášení do jednoho měsíce před zahájením soustředění 

• 3 500,- Kč při odhlášení do 7 dnů před zahájením soustředění 

 


