Taneční soustředění TS RYTMUS – 17. – 23.(24.) 8. 2019
Soustředění proběhne v rekreačním středisku Blaník - Louňovice pod Blaníkem. Náplní
tábora je intenzivní taneční trénink a pobyt v přírodě. Ubytování je zajištěno ve 3 zděných
budovách na postelích s lůžkovinami. K dispozici máme klubovny, sály a zastřešená
prostranství na tanec a hřiště v areálu střediska. Stravování je 5x denně v hlavní budově,
čaj a šťáva v jídelně po celý den. Zajištěn je zdravotník, k dispozici máme auta. Areál
pravidelně kontroluje OHS. Tábor je určen pro členy TS Rytmus a REC ve věku od 5 let.
Vedoucí tábora: Alena Navrátilová, vedoucí a instruktoři z tanečního oddělení, vedoucí
pro volný čas.
Doprava samostatná s rodiči nebo autobusem v případě dostatečného zájmu.
Sraz dětí jedoucích autobusem je u MDDM v sobotu 17. 8. 2019 ve 12:30 hod.
Odjezd autobusem od MDDM v 13:00 hod….zájem vyznačte do přihlášky!
Příjezd dětí dopravovaných rodiči přímo do areálu je mezi 15:30 – 16:00 hod.
Podepsané závazné přihlášky, táborový dotazník a souhlasy odevzdejte do konce
dubna, po tomto termínu bude rezervace na LT zrušena a místo nabídnuto
náhradníkům.
Všichni účastníci v den nástupu odevzdají:
 Potvrzení o bezinfekčnosti – vypíší rodiče v den nástupu
 Potvrzení od lékaře na rok 2019 (platí 2 roky od data vydání)
 Průkaz pojištěnce (stačí kopie)
 Léky – podle předpisu je nesmí mít děti u sebe
Pokud cokoliv z předepsaných dokumentů neodevzdáte, nebudete na LT přijati,
dokud vše nedoplníte!!!
Táborový dotazník, formulář pro souhlasy, bezinfekčnost a potvrzení pro pobyt na LT si
stáhnete na stránkách www.mddmuvaly.cz Zdravotní potvrzení musí být platné na celou
dobu pobytu.
V pátek večer bude v areálu závěrečné vystoupení s choreografiemi z táborových tréninků.
Po vystoupení…cca ve 21:00 hodin budou odjíždět nahlášené děti s rodiči domů.
V dotazníku - příloze přihlášky uveďte, zda si po vystoupení dítě vyzvednete, abychom
měli představu, kolik dětí zůstane na přespání do soboty. Návrat dětí jedoucích autobusem
je v sobotu 2.8. ráno po snídani, příjezd okolo 10:30 hod. k MDDM.
Doporučené kapesné dětí je 200 Kč.
Cena tábora je odstupňovaná podle věku účastníků (ke dni nástupu) na základě
tabulek provozovatele…bohužel zdražili v rozmezí 20 – 30 Kč na den.
cena dopravy (tam a zpět) na 1 dítě jedoucí autobusem při 30 zájemcích
500 Kč
cena na 1 dítě - kategorie I - do 14 let - bez autobusu

3750 Kč

cena na 1 dítě - kategorie II - 15-17 let - bez autobusu

3850 Kč

cena na 1 dospělého - kategorie III - od 18 let bez autobusu

4300 Kč

cena na 1 dítě - kategorie I + doprava autobusem

4250 Kč

cena na 1 dítě - kategorie II + doprava autobusem

4350 Kč

cena na 1 dospělého - kategorie III + doprava autobusem

4800 Kč

Autobus přihlašujte závazně… od počtu se odvíjí cena, případně i zrušení autobusové
dopravy. Pokud využijete autobus pouze na 1 cestu a zbudou peníze po zaplacení celkové
dopravy, vrací se peníze za jednu cestu ve výši rozpočítané zbývající částky.
Tábor je třeba uhradit převodem na účet do 15. 6. 2019.
Číslo účtu 270121574/0600
VS viz přihláška
Hotově platit nelze. Fakturu pro zaměstnavatele, nebo pro pojišťovnu, ke které dodáte
výpis z účtu o platbě LT na požádání vystavíme.
Seznam věcí:
Dlouhé kalhoty, 2 teplákové soupravy, svetr, větrovka, pláštěnka, mikiny nebo košile
s dlouhým rukávem, trička s krátkým rukávem, kraťasy, dostatek spodního prádla,
ponožek a kapesníků, oblečení na spaní, čepici proti slunci, sluneční brýle, plavky, pevné
boty, tenisky, pantofle, holinky, toaletní potřeby – mýdlo, zubní pasta, kartáček, krém na
opalování, hřeben, šampon, ručníky, toaletní papír, baterka + baterie, láhev na pití, osuška
k vodě, dopisní papír, známky, šicí potřeby, cvičky (špičky), náplast, gumičky, sponky,
šňůra na prádlo popř. malý fén, prací prášek. Voda je zde pitná, ale doporučujeme vzít
s sebou karton, případně pár lahviček vody, nebo alespoň lahev na pití. Neberte si
bublinkové limonády.
Storno poplatky, vratky, odhlášení:
V případě onemocnění a odjezdu lze odhlásit pouze celé dny stravy, peníze za stravu se
vrací vždy od druhého dne po odjezdu ve výši 160,- / dítě do 15 let, 170,- Kč mládež do 18
let, 180,- Kč dospělí. Za lůžko, které již bylo obsazené, se peníze nevrací.
Při odhlášení pobytu týden a méně před nástupem na LT lze vrátit 50% ceny.
V případě nenastoupení pobytu bez jeho předchozího odhlášení, je možné vrátit pouze
peníze za stravu, stejně jako v případě předčasného odjezdu (tedy až od druhého dne).
Pokud nezaplatíte LT do stanoveného termínu, účast automaticky zrušíme.
Účastníci budou dodržovat režim LT, bezpečnostní předpisy a řídit se pokyny vedoucích.
Na LT platí přísný zákaz požívání alkoholu, návykových látek a kouření. Při porušení
účastník bude na vlastní náklady, odeslán s rodiči domů bez nároku na vrácení peněz.

Adresa:
TS MDDM Úvaly
Rekreační středisko Blaník
Smršťov
257 06 Louňovice pod Blaníkem
Mobil na vedoucí - Alena – 607124578

