
 

Letní taneční soustředění Loutí 2020 
neděle 16. 8. – sobota 22. 8. 2020 

      

Místo:   Loutí u Nové Rabyně (Slapy), www.rekreaceslapy.cz 

Ubytování:  ve 3-4 lůžkových pokojích  

Stravování: 5 x denně jídlo + pitný režim 
    
Doprava: individuální (příjezd neděle dopoledne, odjezd sobota dopoledne) 

Program: taneční a choreografické tréninky, hry, soutěže, turistika 

Pedagogové a lektoři:          
   Mgr. Monika Vacková - hlavní vedoucí, lektor tance 
   MgA. Monika Štúrová, DiS. - lektor tance 
   Ing. Šárka Tětěruková - lektor tance 
   Kristýna Jarošová, DiS. - lektor tance 
   MgA. Helena Peerová - lektor tance 
   Eliška Navrátilová - zdravotnice + programová vedoucí 

Cena:  3 900,- Kč (za druhé a další dítě 3500,- Kč) 

Cena zahrnuje ubytování, stravu, pitný režim, tréninky 3-4x denně, 
celotáborovou hru s dílčími hrami a soutěžemi a další doplňkový program. 

Platba: nejpozději do 30. 6. 2020 převodem na účet 

 Čú.: 2114748438/2700 (do poznámky uveďte jméno dítěte) 
   
Storno podmínky:  
 při zrušení vládou kvůli Covid-19 vracíme zpět celou částku 
 při odhlášení dítěte do 1. 8. 2020 je účtována nevratná   

částka 600,- Kč na společné poplatky, při pozdějším odhlášení je 
tato částka navýšena dle faktury za ubytování a stravování (v 
minulých letech ale bylo vždy možné vše odhlásit bez problémů). 

Přihláška: Vyplněnou přihlášku (viz 2.strana) odevzdejte do 15. 6. 2020  
  (osobně na tréninku či na email níže)  

Kontakt: Mgr. Monika Vacková, tel: 605717101, email: tanecnusle@gmail.com 

mailto:tanecnusle@gmail.com


Přihláška na letní taneční soustředění Loutí 2020 

RŠS Loutí, Loutí u Nové Rabyně, Slapy nad Vltavou, 25208 
www.rekreaceslapy.cz 

Termín:  neděle 16. 8. – sobota 22. 8. 2020 

Údaje o dítěti: (vyplňte čitelně hůlkovým písmem) 

Jméno a příjmení……………………………………………………………………………………… 

Datum narození ………………………………………………………………………………………… 

Trvalé bydliště ……………………………………………………………………PSČ: ……………. 

Upozornění pro pořadatele (např. Bezlepková dieta či jiné omezení): 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Údaje o rodičích  

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………………… 

e-mail ………………………………………………………………telefon……………………………. 

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………………… 

e-mail ………………………………………….…….……………telefon……………………………… 

Cena soustředění:  3 900,- Kč 

Platba: Čú.: 2114748438/2700 (do poznámky uveďte jméno dítěte) do 30.6.2020 

Storno podmínky:  při zrušení vládou kvůli Covid-19 vracíme zpět celou částku 
 při odhlášení dítěte do 1. 8. 2020 je účtována nevratná částka 

600,- Kč, při pozdějším odhlášení je tato částka navýšena dle 
faktury za ubytování a stravování (v minulých letech ale bylo vždy 
možné vše odhlásit bez problémů). 

Veškeré další dokumenty dostanete 14 dní před začátkem akce. 

Přihlášku je nutné odevzdat do 15. 6. 2020 (nebo dříve). 

Tímto také potvrzuji pokračování dcery v kurzech TS BeDance pro sezonu 2020/2021.  

  Ano     Ne 

Podpis rodiče: ……………………………………                                    datum:………………………


