
Výběr z několika zaměření a termínů, vždy přizpůsobený počasí.

TANEČNÍ – I. turnus 7. – 10. 7. 2020/ II. turnus 27. - 31. 7. 2002/ III. turnus 24. – 28. 8. 2020

FILMOVÝ – 27. – 31. 7. 2020

POZNÁVACÍ –  24. – 28. 8. 2020

SPORTOVNÍ  7. – 10. 7. 2020

KDE

Hb Dance taneční škola, Opatovická 160/18, Praha 1

PŘEDÁVÁNÍ

hb Dance taneční škola  8:00 – 8:30 hodin

vchod do stanice metra Anděl   8:00 -  8:15 hodin

VYZVEDÁVÁNÍ

hb Dance taneční škola, Opatovická 160/18, Praha 1 – 16:30 – 17:00 hodin

Při nástupu na příměstský tábor je potřeba odevzdat bezinfekčnost,kterou naleznete na našich 
webových stránkách www.hbdance.cz v sekci KE STAŽENÍ.

CENA

TANEČNÍ I.Turnus - 1.999 Kč – jednotlivé dny – 600 Kč/den

TANEČNÍ II. + III. Turnus – 2.499 Kč – 600 kč/

FILMOVÝ - 2.499 Kč – 600 kč/den

POZNÁVACÍ - 2.399 Kč – 600 Kč/den

SPORTOVNÍ - 1.999 Kč - 600Kč/den

Cena zahrnuje oběd a 2x denně svačinu, ovoce, pitný režim, pomůcky, rekvizity, program, 
videonahrávky, diplom, zázemí, odměny  kvalifikovaných lektorů a vedoucích, pojištění.



PLATBA

Číslo účtu  1782749001/5500

VARIABILNÍ SYMBOL je číslo turnusu a letošní rok (např. 1. turnus je 12020). V případě více turnusů 
uveďte nejdříve opět čísla turnusů a následně číslo roku - 122020 a můžete platbu provést 
dohromady. V případě jednoho dne uvádíte pouze číslo turnusu. V online přihlášce do důležitých 
sdělení uvádíte, o které dny se jedná.   

SPECIFICKÝ SYMBOL je rodné číslo bez posledního čtyřčíslí.

DO POZNÁMKY UVEĎTE JMÉNO ÚČASTNÍKA A VYBRANÉ ZAMĚŘENÍ TÁBORA

Přihláška se stává závaznou po přijetí platby.

PODMÍNKY ÚČASTI

Přihláška je platná až po přijetí platby na účet Pohyb Praha z.s.

STORNO PODMÍNKY:

30 – 7 dní před zahájením bude odečtena částka z účastnického poplatku           1000 Kč

7 – 1 den před zahájením bude odečtena částka z účastnického poplatku            2000 Kč

V den zahájení bude odečtena                                                                               plná cena

 
KDO SE BUDE O DĚTI STARAT:  

O děti se starají kvalifikovaní lektoři, kteří se věnují dětem celoročně na tanečních lekcích, letních 
táborech, workshopech, soustředěních i příměstských táborech. Více si můžete o lektorech přečíst 
na www.hbdance.cz – sekce lektoři.

Robin Tardík, Matěj Kačerovský, Jonáš Kačerovský, Kateřina Jellušová, Anička Čubová

CO S SEBOU:

Všechny věci si může účastník ponechat v taneční škole celou dobu konání. Vždy den předem 
hlásíme přesný program na druhý den včetně částky, kterou budeme ráno vybírat a připravené 
aktivity.

Účastník bude potřebovat: sportovní oblečení a obuv, přezůvky (taneční obuv, sálovky), láhev na 
pití, pláštěnku (nepromokavou bundu), kapesníky, kšiltovku, kopii průkazu zdravotní pojišťovny. 
V případě vyzvedávání jinou osobou, nežli je zákonný zástupce, písemný souhlas s vyzvednutím jiné
osoby. Průkaz na MHD dětí starších 6 let, kapesné na osobní potřebu, batoh.

V případě návštěvy koupaliště potřebuje krém na opalování, plavky, ručník, sluneční brýle. Tanečníci
potřebují vhodné oblečení na taneční tréninky včetně sálové nebo taneční obuvi. Sportovci 
samozřejmě sportovní oblečení, a sportovní obuv.

 

Případné dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 606 630 913.

http://www.hbdance.cz/



