Letní taneční soustředění TS Naděje
Rekreační středisko Český Ráj – v samém srdci Českého ráje, 90 km od Prahy
adresa: Rekreační středisko Český Ráj, 506 01 Zámostí-Blata

Termín soustředění:

17. 7. – 31. 7. 2021

Doprava:
Autobusem.
Pokud jede dítě pouze na týden, musí mít zajištěn odvoz ze soustředění nebo na soustředění,
podle toho, na jaký týden jede.
Střídání dětí v sobotu 24. 7.2021 v dopoledních hodinách. Pokud dítě přijede později, nebo
odjede dříve, je nutné nahlásit tuto skutečnost vedoucímu tábora.
Ubytování:
Zděná budova – kompletně zrekonstruované pokoje a nové sociální zařízení.
Strava:
Stravování je zajištěno pětkrát denně (snídaně, svačina, oběd, svačina a večeře).
Stravování je v prostorné jídelně. Pitný režim je zajištěn.
Tanec:
Výuka bude probíhat celkem 5-6 hodin denně dle věku. Délka taneční lekce bude podle
náročnosti a věku.
Taneční styly: modern dance, street dance, baletní průprava a gymnastika
Máme k dispozici 4 velké sály a 2x zastřešený prostor s tanečním povrchem
Volné chvíle:
K dispozici jsou společenské místnosti, basketbalové hřiště, ohniště, venkovní prostory.
Nedaleko jsou Prachovské skály (0,8 km).
Pro děti jsou připravené různé hry a soutěže zaměřené především na kondici.
Vedoucí tábora: Veronika Nováková
Lektoři:
zkušení lektoři TS Naděje a hosté
Zdravotník bude přítomen po celou dobu soustředění.
Cena letního tanečního soustředění je 8 500 Kč za 2 týdny/ 4 250 Kč za 1 týden
Částka musí být zaplacena nejpozději do 25. června 2021
PLATBA HOTOVĚ vedoucím skupin nebo místopředsedovi spolku Ing. Evě Smejkalové
Možnost vystavení dokladu pro odbory, pojišťovnu či zaměstnavatele,
kteří Vám mohou následně soustředění proplatit.
Sraz účastníků:

17. 7. 2021, čas bude upřesněn na stránkách, odjíždí se v ranních
hodinách od zimního stadionu

Odjezd z tábora:

31. 7. 2021 mezi 9:00 -10:00 hod z tábora autobusem

Poučení pro rodiče
1. Závaznou přihlášku (předposlední strana tohoto dokumentu) odevzdejte vedoucím
skupin nejpozději do 10. června 2021
2. Storno poplatky:
Zrušení přihlášky do 25.6.2021: 60% z ceny soustředění
Zrušení přihlášky po 25.6.2021: 100% z ceny soustředění
3. Při odjezdu účastník odevzdá v zalepené obálce:
- potvrzení o bezinfekčnosti – podpis rodičů
- potvrzení o zdravotním stavu od lékaře
- kartu zdravotní pojišťovny (kopii)
- potvrzení o negativním testu na COVID 19 – ještě bude upřesněno na základě
aktuálního rozhodnutí vlády
Potvrzení o zdravotním stavu je možné použít již z jiné, třeba školní akce. Potvrzení je
platné 2 roky. Bez potvrzení nebude moci účastník odjet !
4. Na tuto akci nebudou děti hromadně připojišťováni, doporučujeme uzavřít krátkodobé
cestovní pojištění.
5. Za ztrátu cenných věcí, které si dítě vezme s sebou na soustředění zodpovídají rodiče.
6. Co si nezapomenout:
- Věci na trénink (tenisky 2x, tepláky, kraťasy, trička, tílka…)
- Teplejší oblečení, kdyby nám nepřálo počasí
- Plavky
- Ručníky (k vodě, na trénink a hygienu)
- Hygienu
- Holinky
- Pláštěnka nebo nepromokavá bunda
- Masku na karneval, psací potřeby
- Krém na opalování, repelent
- Pokrývku hlavy
- Šátek
Budeme v přírodě, proto prosím přizpůsobte šatník.
POZOR: Nedávejte dětem s sebou toustové chleby, šťávy a šlehačky. Balíky balené
vody také nemusíte, je to dobrovolné.

Závazná přihláška
Jméno a příjmení: ………………………………………………………........
Datum narození: ……………………… rodné číslo: ………………...........
Adresa bydliště včetně PSČ:
……………………………………………………………...............................
Telefon rodiče: ……………………………..................................................
Email: …………………………………………………………………………..



Pojede na

2 týdny

1 týden

Při označení 1 týden, specifikujte prosím, který týden…………………..


Stravovací intolerance (alergie) a různé diety – prosím specifikujte:

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


Plavec

Neplavec

 Souhlasím, aby trenéři pomáhali mému dítěti s umýváním a prohlížení těla z důvodu
možného výskytu klíšťat (platí pro věkovou kategorii mini děti):
ANO

NE

 Kontakt na osobu, které bude k dispozici v případě, že rodiče budou v době konání
soustředění na dovolené:
Jméno, Příjmení……………………………………………………………
telefon……………………………………………………………………….

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V …………………………. Dne…………………….

Podpis rodičů …………………………………………………………………….

Potvrzení o bezinfekčnosti a zdravotním stavu
Potvrzujeme, že …………………………………………………………………………...
Rodné číslo……………..……….. nepřišel(a) v poslední době do styku s infekční chorobou.
Užívá léky ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Alergie

ANO

NE

Pokud ANO, specifikujte………………………………………………………………….
!!! Nezapomeňte kartu zdravotní pojišťovny!!!

V ……………………………………. Dne………………………………………………..

Podpis rodičů………………………………………………………………………………

Pozn. Potvrzení nesmí být starší 3 dny před nástupem na letní taneční tábor.

