Přihláška na sportovní akci pro děti
Informace pro rodiče:
Taneční soustředění Baby dance Praha se bude konat ve Zbraslavicích, ve sportovním a ubytovacím zařízení
U Starého rybníka (www.zbraslavice.eu). Děti budou ubytovány v budově Start v různě velkých pokojích, lůžkoviny
jsou v ceně. Sociální zařízení je společné, přímo v budově. Stravování je zajištěno 5x denně. Je možnost pro děti vařit
bezlepkově, požadavek uveďte do přihlášky, stejně jako alergie a pravidelně brané léky. Taneční trénink bude
probíhat v přilehlých tanečních prostorách dvoufázově, jednou dopoledne, jednou odpoledne. Děti budou rozděleny
do odpovídajících skupin dle věku a zaměření. Zbytek času je organizovaný, pro děti je připravena řada her, volný čas
budou mít před večeří. Mimo jiné je zajištěn aquazorbing a lanové centrum s odborným dozorem. Po celou dobu
pobytu je zajištěn jak pedagogický dozor, tak zdravotnický dozor. Děti nebudou mít dovoleno používat el. zásuvky,
nedávejte jim proto s sebou jakákoli elektronická zařízení s potřebou nabíjení. Při příjezdu na akci rodiče při předání
dítěte odevzdají označené léky, pokud jsou třeba, prohlášení o bezinfekčnosti s kopií kartičky pojišťovny, posudek
lékaře (je možné použít ne starší 12ti měsíců, tzn. pokud dítě má např. z letošní ŠvP, netřeba vytvářet nový), plnou
moc k ošetření. Formuláře mohou děti obdržet u pedagoga, všechny lze také stáhnout z www.babydancepraha.cz,
seznam věcí potřebných s sebou taktéž obdrží u pedagoga. Příjezd 12.8.2017 do 12,00, začínáme obědem.
Termín:

12.8.-19.8.2017

Cena:

4.990,- Kč. Záloha ve výši 2.200,- Kč musí být zaslána na účet č. 247677611/0300 do 3.4.2017,
doplatek ve výši 2.790,- Kč do 31.5.2017, do poznámky uveďte jméno dítěte.

Doprava:

vlastní, děti přivezou na místo rodiče, časy příjezdu a odjezdu budou upřesněny mailem

Zrušení účasti, nemoc: V případě neúčasti na soustředění, bude vrácena částka 50% ze zaplacené ceny, po předložení
lékařského potvrzení o neschopnosti.

Zde odstřihněte

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ BABY DANCE PRAHA
Jméno a příjmení…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
Adresa:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
Jméno a kontakt na zákonné zástupce v době soustředění: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zdravotní omezení, alergie, diety: ……………………………………………………………………………………………………………….……………….
Pravidelné léky:………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
Datum a podpis zákonného zástupce:…………………………………………………………………………………………….……………………………

