
PLATBA 

Dodržujte způsob platby ke správné identifikaci: 

VARIABILNÍ SYMBOL - 082020 

SPECIFICKÝ SYMBOL – rodné číslo bez posledního čtyřčíslí 

Do poznámky uveďte jméno účastníka 

Platbu proveďte nejpozději převodem z účtu nebo složenkou na číslo 1782749001/5500 do 31.5.2019. 

CENA ZAHRNUJE 

Ubytování, stravu 5x denně, lůžkoviny, pojištění, pitný režim, vyučující lektory, animátory, zdravotníka, 
pronájem sálu a stage na taneční tréninky, celotýdenní program, 

DOPRAVA 

AUTOBUSEM – 4.990 Kč 

Pozor kapacita míst je omezena, přednost rezervace bude podle data podání přihlášky, ukončení přihlášek 
s dopravou autobusem je 31. březen. Po tomto termínu pouze v případě neobsazených míst. 

ODJEZD:   SOBOTA 8. srpen 2019 v 08:30 hodin z konečné zastávky TRAM – Smíchovské nádraží, Praha 5 

PŘÍJEZD: SOBOTA 15. srpen 2019 ve 12:00 hodin na konečnou zastávku TRAM – Smíchovské nádraží, Praha 5 

INDIVIDUÁLNÍ – 4.700 Kč 

Možnost přihlášení do naplnění kapacity 

PŘÍJEZD:  SOBOTA 8. srpen 2019 od 10:30 - 11:30 hodin, Rekreační středisko STAP, Pod hradem 162, 471 52 
Sloup v Čechách 

ODJEZD:  SOBOTA 15. srpen 2019 od 09:00 - 10:00 hodin, Rekreační středisko STAP, Pod hradem 162, 471 52 
Sloup v Čechách 

ODEVZDEJTE U AUTOBUSU NEBO PŘI NÁSTUPU V REKREAČNÍM STŘEDISKU (V PODEPSANÉ 
OBÁLCE): 

 Lékařské potvrzení (to platné naleznete na stránkách www.hbdance.cz, neplatí potvrzení, které je 
pouze na školu v přírodě a zotavovací akce!!!!!!) 

 Kopii průkazu zdravotní pojišťovny 
Bezinfekčnost a další náležitosti uvedené v bezinfekčnosti (naleznete na stránkách www.hbdance.cz, 

nemusíte s sebou dávat očkovací průkaz) 

 Věci na trénování, umělohmotnou láhev na pití 
 Věci na vycházky do okolí a hry, věci do deště, (plavky) 

STORNO PODMÍNKY: 

Zrušení ze závažných důvodů činí storno poplatek 

40 –  1 den před odjezdem                                       1 000 Kč 

den odjezdu                                                  2000 Kč 

Zrušení bez udání závažného důvodu 

40  – 20 dnů před odjezdem              1000 Kč 

20 -  1 den před odjezdem                 2000 Kč 

V den odjezdu                             plná cena 

http://www.hbdance.cz/
http://www.hbdance.cz/


 


