
Taneční škola Let´s dance Petra Svěceného, tel. 602 238 029
e-mail: svecenyp@seznam.cz, www.tsld.cz, www.facebook.com/TanecniSkolaLetsDance 

ART CAMP 2020 - Podzimní taneční tábor (soustředění) – informace

Místo konání: DDM Stonožka Nová Paka (U Teplárny 1258, 509 01 Nová Paka), ubytování na postelích, nutný vlastní spací
pytel, k dispozici sociální zařízení (WC, sprcha),  klubovna, taneční sál, kuchyň,  jídelna, kde je zajištěno
stravování vč. pitného režimu, různé stolní hry apod., v areálu DDM i v okolí dětská hřiště s atrakcemi pro
děti, v sousedství krytý bazén s atrakcemi apod.

Termín: středa 28.10. – pátek 30.10.2020

Hlavní vedoucí: Petr Svěcený (602 238 029)
Asistentka: Adéla Svěcená
www.tsld.cz

Cena: 
1100,- Kč – v ceně celodenní stravování vč. pitného režimu, ubytování v DDM, taneční prostor,  program, nepřetržitý dozor

vedoucích, doprava vlakem z Poděbrad, vstupné (např. bazén)

Doprava:
odjezd: středa 28.10.2020 vlakem z Poděbrad v 8:02 h , sraz na nádraží v 7:45 hodin
příjezd: pátek 30.10.2020 vlakem do Poděbrad v 15:52 h 
Zavazadla odvezeme autem, dětem stačí do vlaku malý batůžek s pitím a svačinou

Pokud přivezete děti vlastní dopravou,  budeme Vás čekat v DDM Stonožka ve středu v 10 – 10:30 hodin. Odjezd vlastní
dopravou je možný v pátek ve 13 – 13:45 h.

Stravování: pobyt začíná obědem a končí obědem a svačinou na cestu

Program: 
1. tanec – latinsko-americké a standardní tance – procvičování a doučování sestav z letního soustředění, technika, nové figury,

příprava na soutěže
2. ostatní program – další druhy tanců, jóga, kreslení, výtvarná činnost, táborové hry, soutěže venku nebo v klubovně, výlety do

okolí, 

Co  s sebou:  věci  osobní  hygieny  (zubní  kartáček,  pastu,  hřeben,  gumičky  do  vlasů,   ručník,  mýdlo,  toaletní  papír,
kapesníčky, ...), spodní prádlo, ponožky, oblečení na spaní (pyžamo), oblečení dovnitř (triko, tepláky, mikina,
…), teplé oblečení na ven (bundy, čepice), přezůvky, boty na ven (počítat s deštěm, tak třeba dvoje), láhev na
pití, batoh na výlet,  roušku,  průkaz zdravotní pojišťovny, prohlášení rodičů o bezinfekčnosti,  léky a
hlavně dobrou náladu!
Na tanec ještě k tomu: kraťasy nebo legíny (sukně), tričko, cvičky, taneční boty, kdo má 
Kapesné dle uvážení rodičů (cca 200 - 300 Kč) 
Během dne bude k dispozici čaj nebo šťáva (zdarma). U vedoucích nebo v obchodě je možnost zakoupit si jiné
pití a sladkosti.

Platba:                 1. v hotovosti při tréninku (dostanete doklad o zaplacení)
2. složenkou, kterou Vám na požádání zašleme
3. převodem na účet 102974594/0300, do zprávy napište jméno 
4. fakturou (např. při příspěvku zaměstnavatele, …), v tomto případě nám sdělte název a IČ organizace, … 
(nebo objednávka)
Termín pro odevzdání přihlášky: 22.10.2019
Termín pro úhradu tábora: 23.10.2020 (nebo dle dohody, např. v případě FA...)

Případné další dotazy a informace na tel. čísle 602 238 029, svecenyp@seznam.cz

mailto:svecenyp@seznam.cz
http://www.facebook.com/TanecniSkolaLetsDance
http://www.tsld.cz/
mailto:svecenyp@seznam.cz


PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI
Prohlašuji, že dle posledního záznamu lékaře ve zdravotním a očkovacím průkazu dítěte je dítě – jméno: 

..............................................................................................................................., nar.: ...........................................................

bydliště: ......................................................................................................................................................................................

schopno zúčastnit se tábora v termínu od ........................................ do ........................................ .
Současně prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v mé péči, změnu režimu a okresní

hygienik mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledním týdnu přišlo toto dítě do styku s osobami, které
onemocněli přenosnou nemocí. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto  mé prohlášení bylo
nepravdivé. 
Telefon, kam se dovoláme v době tábora-soustředění: ……………………………..……………………………………………...

Zdravotní problémy (alergie, …): …………...……………………………………..………………………………………………

Jiná důležitá sdělení rodičů: …………………………………………………...…………………………………………………

Léky (popsány – jméno, kdy, kolik, …!): …………………………………………………………………….……………………

Plavec: ano - ne
PROHLÁŠENÍ RODIČŮ

Prohlašuji, že ponesu plnou hmotnou zodpovědnost za poškození nebo ztrátu vybavení tábora, pokud budou zaviněny
mým dítětem. Návštěvy dětí na táboře-soustředění a mobily z výchovného a hygienického hlediska nedoporučujeme. V případě
závažného porušení táborového řádu může být účastník tábora,  na základě rozhodnutí vedení tábora,  vyloučen. V takovém
případě rodiče zajistí do 24 hodin odvoz dítěte z tábora.

Prohlášení nesmí být starší tří dnů!

.........................................                                                                                                      ....................................................
             datum                                                                                                                                   podpis zák. zástupce


