KLIMO DANCE STUDIO
Bulharská 70, 821 04 Bratislava
IČO: 42270910 DIČ: 2023776414
Bankové spojenie: SK 2509 0000 0000 5142531280
tel. č.: 0944 204 006, e-mail: info@klimodancestudio.com

VÁS POZÝVA NA

JARNÉ TANEČNÉ SÚSTREDENIE
K L A Č N O 2020
PRE KOHO je sústredenie organizované?
Pre všetkých tanečníkov, ktorí sa chcú naučiť niečo nové
KEDY sa sústredenie uskutoční? 16.2. – 20.2.2020
(nástup na sústredenie je 16.2. do 12:00 hod. a predpokladaný koniec sústredenia je 20.2. o 11:00 hod.)
KDE sa bude
- tancovať?

- v sále športovo-rekreačného zariadenia Kľačno (Škola v prírode),
Kľačno 326, 972 15 Kľačno

- bývať ?

- na izbách priamo v športovo-rekreačnom zariadení Kľačno

- jesť?

- strava (plná penzia) pre každého účastníka je v cene sústredenia

S KÝM sa budete zdokonaľovať v tancovaní?
Margaréta Klimová vedúca a trénerka Klimo Dance Studia
Robert Ďuriš

hlavný tréner Klimo Dance Studia

Cena : 140,- €
V cene je zahrnuté ubytovanie (4x), plná penzia, neobmedzený pitný režim počas celého sústredenia,
prenájom sály a všetky skupinové tanečné lekcie 5x denne (každý deň rozcvička, všeobecná pohybová
príprava, 2x tanečné bloky, strečing). Záväzné prihlášky zasielajte do 15.1.2020 na e-mailovú adresu:
info@klimodancestudio.com alebo doručte vyplnenú prihlášku trénerovi osobne priamo na svojom
tréningu. Platbu za sústredenie je potrebné uhradiť najneskôr do 15.1.2020!
DOPRAVA individuálna!

V ČOM sa dostaviť na jednotlivé tanečné lekcie?
- tréningové oblečenie, v ktorom sa cítite pohodlne
- na rozcvičku môže byť elastické oblečenie a mäkká tanečná obuv, prípadne cvičky
- na pohybovku tenisky, tepláky a mikina (oblečenie do prírody)

Čo budete POTREBOVAŤ?
* hygienické potreby, uterák, vreckovky, prezúvky na izbu, gumičky a sponky do vlasov
* vhodné oblečenie, obutie a vybavenie na tréningy do tanečnej sály (dostatok tričiek)
* športové oblečenie, teplé oblečenie na von, tepláky, mikiny, legíny, tréningové sukne, nohavice
* na obutie cvičky, tenisky, jazzky, tanečné topánky
* karimatku, prípadne inú podložku na strečing
* písacie potreby (pero a zošit)
* korčule na ľad
* prefotenú kartu poistenca, vreckové
* nezabudnite lieky, ak dieťa nejaké pravidelne užíva, rýchloobväz, čierne uhlie
* malá fľaša na nápoje
* cennosti a príliš drahé vybavenie si na sústredenie neberte, za straty neručíme
* adresa s telefónnymi číslami na rodičov
* prosím neberte si príliš zbytočne veľké batožiny (zabaľte si len nutné veci)
* zoznam vecí, ktoré si dieťa so sebou zoberie

Záväzné prihlášky zasielajte do 15. januára 2020 na e-mailovú adresu: info@klimodancestudio.com alebo
doručte vyplnenú prihlášku trénerovi osobne priamo na svojom tréningu. Platbu za sústredenie je
potrebné uhradiť najneskôr do 15.1.2020!

Tešíme sa na Vás ☺

Záväzná prihláška
Prihlasujem sa na jarné tanečné sústredenie Kľačno 2020, organizované tanečno-športovým
klubom KLIMO DANCE STUDIO Bratislava.

Meno a priezvisko: ................................................................................................................................
Dátum narodenia: ..................................................................................................................................
Kontaktná adresa: ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Tel. kontakt + mail: ................................................................................................................................

V...............................dňa............................. Podpis zákonného zástupcu: ...........................................

Finančné podmienky pri odhlásení:
Vybavujeme len písomné žiadosti – dôležitý je dátum podania.
1.) viac ako 7 dní pred začiatkom sústedenia účtujeme 30% z ceny 2.) 6 až 3 dni pred začiatkom sústredenia účtujeme 50% z ceny
3.) 2 a 1 deň pred začiatkom sústredenia účtujeme 75% z ceny

4.) v deň nástupu alebo pri neospravedlnenej účasti sa účtuje 100% z ceny

5.) v prípade vážneho zranenia (zlomenina), hospitalizácie, ústavného liečenia (doložených riadnym lekárskym potvrdením), ako aj v prípade živelnej
pohromy alebo úmrtia sa stornopoplatky neúčtujú.

Pozor! V deň nástupu je potrebné odovzdať prehlásenie o
bezinfekčnosti !! (nie je potrebné potvrdiť lekárom)
Prehlásenie o bezinfekčnosti (deti do 18 rokov)

Ja, dolupodpísaná(ý)....................................................................................................................................................
trvale bytom.................................................................................................................................................................
prehlasujem, že ošetrujúci lekár nenariadil môjmu dieťaťu
................................................................................................................ narodenému...................................zmenu režimu, a
že toto nejaví známky akútneho ochorenia a hygienik mu nenariadil karanténne opatrenia. Taktiež mi nie je známe, že by
v posledných dvoch týždňoch prišla (prišiel) do styku s osobami infikovanými prenosným ochorením.
Som si vedomá(ý) právnych následkov v prípade nepravdivosti tohto prehlásenia.

V ….............................................. dňa......................................

…........................................................

Pokyny správania sa účastníkov tanečného sústredenia
Počas tanečného sústredenia je účastník povinný sa riadiť týmito pokynmi:

➢ dodržiavať denný program tanečného sústredenia, zúčastňovať sa jednotlivých
tanečných blokov a spoločenských zábavných programov – výnimku udeľuje tréner
➢ zákaz opustiť ubytovacie zariadenie bez vedomia trénerov
➢ k personálu ubytovacieho zariadenia sa správať slušne a zdvorilo
➢ uhradiť škody, ktoré účastníci spôsobili počas pobytu v ubytovacom zariadení
➢ na jednotlivé tréningy sa dostaviť pripravený a včas
➢ v prípade nevoľnosti, zdravotných ťažkostí alebo iných zdravotných problémov
okamžite hlásim trénerovi
➢ udržiavať poriadok v celom ubytovacom zariadení
➢ dodržiavať večierku a nočný kľud
➢ riadiť sa stanoveným programom tanečného sústredenia a týmito pokynmi

V..................................... dňa.................................... Podpis zákonného zástupcu : ..................................................

