Letní taneční soustředění pro děti 2022
POKROČILÉ TANEČNÍ PÁRY
Organizátor: Taneční klub KAT Zbraslav při T.J. Sokol Zbraslav
Vyučovat budou trenéři mezinárodní třídy
Lenka Šeráková a Josef Kuča
Termín: 22.-26. srpna 2022 (příjezd už 21.8 večer)
Místo: Hospůdka U rybníka, Hvozdnice 44, 252 05 Hvozdnice (směr Davle)

PRO KOHO JE SOUSTŘEDĚNÍ URČENO?
Soustředění je určeno pro pokročilé děti, které se již věnují společenskému tanci závodně. Úroveň soustředění
– Třída E,D. Mohou se zúčastnit celé páry i jednotlivci.
Cena: 3300 Kč
Cena zahrnuje: ubytování (5 nocí), plná penze, pitný režim, kurzovné, program plný her, posilovací bloky
Cena nezahrnuje: dopravu na soustředění
Časový harmonogram:
Příjezd: v neděli 21.8 večer 19.00-20.00 (začínáme až snídaní, takže navečeřet doma nebo jídlo s sebou)
Odjezd: v pátek 26.8 15.00-16.00
Program:
 Vedené hodiny tance – standard i latina (lze domluvit i individuální lekce)
 Posilovací prvky – kruhové tréninky, posilování …
 Venkovní hry – vybíjená, týmové hry
 Společenské hry (na spolupráci, empatii…)
Přihlášky a platba:
Obojí nejpozději do 30.května 2022. Přihláška viz níže – zašlete nascanované emailem.
Celou platbu prosím uhraďte na nový účet T.J.Sokol Zbraslav 2201508563/2010
VS 31 + do zprávy „Pokročilí + jméno“

Těšíme se na super taneční zážitky s vámi všemi!

Lenka a Pepa
Tel: 605/959740
Email: info@kat-zbraslav.cz
www.kat-zbraslav.cz

Přihláška na taneční soustředění KAT Zbraslav – Pokročilí
Sokolovna Zbraslav, 21.-26. srpna 2022

Jméno účastníka : _______________________________
Datum narození : ________________________________
Adresa: ___________________________________________________________________
Kontaktní telefon: ________________________________
E-mail: _________________________________________
Tímto se přihlašuji (přihlašuji své dítě) na taneční soustředění a nejsem si vědom žádných překážek, které by
bránily v mé (jeho) účasti. Beru na vědomí uvedené storno podmínky:
- více jak týden před začátkem pobytu – storno poplatek 1000 Kč
- méně jak týden před začátkem pobytu – storno poplatek 1500 Kč

Datum :

Podpis (podpis rodičů) : ____________________

Soustředění – praktické informace

Co s sebou:
 Taneční obuv na standard i latinu (u menších dětí stačí jedna taneční obuv, případně cvičky)
 Tréninkové taneční oblečení (případně tričko navíc na převlečení)
 Sportovní obuv do tělocvičny
 Sportovní oblečení a obuv na venkovní aktivity (rozcvička, hry…)
 Láhev na pití !
 Švihadlo – ideálně bužírkové (pokud nemáte, půjčíme erární)
 Zápisník a tužku
 Hotovost max. do 200 Kč
 … a hlavně dobrou náladu!

Kdybyste potřebovali další informace, či zkonzultovat příjezd-odjezd, neváhejte kdykoliv zavolat nebo
mailovat!
Těším se na viděnou!
Lenka Šeráková
Tel: 605 959 740
Mail: info@kat-zbraslav.cz

