Taneční soustředění SUMMER DANCE CAMP 2019
Městečko Trnávka
Vážení rodiče a tanečníci,
děkujeme za Vaši přihlášku na letní taneční soustředění SDC Trnávka 2019.
Platba: do 14. června 2019
3 350,‐ Kč + 200,‐Kč doprava autobus do M.Trnávka pro nahlášené děti ze Zlína
/uhraďte jednou částkou dohromady/
Způsob platby:
1. Hotově v Taneční škole Mědílkovi
2. Převodním příkazem na č.ú. 1400848339/0800
‐ do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte
3. Převodním příkazem na základě požadavku vystavení faktury, v.s. číslo fa
INFORMACE PRO DĚTI ZE ZLÍNA:
Nástup dětí: Neděle 28. 7. 2019, Dům kultury ve Zlíně v 9.30 hodin ‐ registrace
Nástup dětí mimo zlínské taneční školy:
NEDĚLE 28. 7. 2019 ve 12.00h ‐ ZŠ Městečko Trnávka
PROSÍME RODIČE O DODRŽENÍ UVEDENÉHO ČASU.
V den nástupu nutno odevzdat u dětí do 18 let potvrzení od lékaře
POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI /posudek pouze od svého praktického
lékaře/, potvrzení od rodičů o bezinfekčnosti, souhlas rodičů dětí starších 15ti
let o pohybu dítěte mimo areál školy s vědomím vedoucího skupiny nebo
vedoucího soustředění, souhlas rodičů s ošetřením dítěte u lékaře, kartička
pojištěnce (může být i kopie), všichni účastníci starší 18 let odevzdají také
potvrzení o bezinfekčnosti.

V letošním roce bychom opět rádi absolvovali výlet. S tím souvisí vstupné do
objektů + doprava autobusem a další atrakce, které se nabízí /cca 100,‐Kč/
Kapesné dejte dětem dle vlastního uvážení.
Přímo ve škole bude možnost zakoupit drobné sladkosti, pitíčka, brambůrky.
Objednané trička, flašky SDC, batůžky – platba na místě soustředění.
S pozdravem

Ing. Mědílková Dana, tel: 775 141 123
medilek@seznam.cz ,www.medilkovi.cz

TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SUMMER DANCE CAMP
MĚSTEČKO TRNÁVKA 2019

28. 7. – 3. 8. 2019
Street dance ‐ Mažoretky ‐ Společenský tanec
Pořadatelé: Taneční škola A+A Mědílkovi, Klub společenských tanců Aleše a Dany Mědílkových Zlín
‐ člen profesního Svazu učitelů tance ČR
‐ držitel mezinárodního certifikátu kvality WORLD DANCE & DANCE SPORT COUNCIL

Kontaktní adresa: Ing. Mědílková Dana, Pod lesem 610, 763 14 Zlín
tel: 775 141 123, medilek@seznam.cz, www.medilkovi.cz
Mědílek Aleš ml. ‐ 775 041 123, Mědílek Aleš st. ‐ 777 283 877

Základní informace pro účastníky a jejich rodiče:
První den:
INFORMACE PRO TANEČNÍKY ZE ZLÍNA

9,30 hod

‐ sraz účastníků u zadního vchodu Domu kultury ve Zlíně
‐ odevzdání potvrzení od lékaře děti do 18 let, potvrzení o bezinfekčnosti všichni i plnoletí, kopie
průkazky příslušné zdravotní pojišťovny, balíčky léků s čitelným označením dávkováním a jménem
dítěte, (nedávejte dětem s sebou léky, které nemusí nutně užívat)
‐ souhlas s ošetřením lékaře
ODEVZDEJTE PANÍ OCELKOVÉ JITCE‐ ZDRAVOTNICE

10,00 hod

‐ odjezd do M. Trnávky

12,000 hod

‐ příjezd do M. Trnávky – ubytování a příprava vystoupení na místní TRNAVSKÉ POUTI

INFORMACE TANEČNÍCI MIMO ZLÍNSKOU TANEČNÍ ŠKOLU
PŘÍJEZD, ODEVZDANÍ POŽADOVANÝCH DOKLADŮ ZDRAVOTNICI VE 12.00HODIN‐prosíme rodiče o dodržení času příjezdu
dětí ze spřátelených tanečních škol.

18,00 hod
19,30 hod

‐ večere v místní restauraci /další dny školní jídelna‐ snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večere/
‐ společný večerní program

Režim dalších dní:
DOPOLEDNE: 8,00hod – budíček
ODPOLEDNE:
8,15hod‐ rozcvička
8,30‐9,00 hod – snídaně
9,00 hod ‐ ranní nástup
9,30hod ‐ 12,00hod ‐ dopol.blok,vč.svačiny

12,30 hod‐ oběd + polední klid
14,30 hod – 17,30 hod – odpolední blok, vč. svačiny
18,00 hod ‐ večeře + večerní volno
19,30 hod – 21,00 hod ‐ večerní blok
22,30 hod ‐ večerka do 18‐ti let, 23.00 hod všichni

Během dne se střídá tancování se sportem, hry, odpočinek.

Poslední den:
Budíček, balení osobních věcí, úklid používaných prostor‐ 12,00 ‐hod oběd.
13,00 hod ZÁVĚREČNÝ PROGRAM SPORTOVNÍ HALA – VYSTOUPENÍ ÚČASTNÍKŮ PRO RODIČE A VEŘEJNOST
SRDEČNĚ VÁS ZVEME
PO UKONČENÍ INDIVIDUÁLNÍ ODJEZDY S RODIČI DOMŮ

KONTAKTNÍ ADRESA pro zasílání dopisů a pohlednic pro děti:
TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, 569 41 MĚSTEČKO TRNÁVKA

ZAVAZUJÍCÍ PRAVIDLA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA
TANEČNÍHO SOUSTŘEDĚNÍ SUMMER DANCE CAMP MĚSTEČKO TRNÁVKA 2019
-

-

ŽÁDÁME rodiče dětí do 18 let odevzdat před odjezdem podepsaný
formulář od lékaře ‐ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE
/posudek pouze od svého praktického lékaře/,
formulář o bezinfekčnosti podepsaný rodičem v den nástupu
účastníci starší 18 let ‐ podepsaný formulář o bezinfekčnosti
každé, i sebemenší zranění neprodleně hlásit vedoucímu skupiny, nebo
soustředění
v průběhu soustředění bude dodržovat pitný režim z důvodu vyvarování
se tělesné dehydratace (doporučené množství 4 l tekutin/den)
povinnost chránit si hlavu při pobytu venku čepicí, šátkem, kšiltem, apod.
odpovědnost každého za jakékoliv poškození majetku třetí osoby
hlásit vedoucímu skupiny, soustředění, jakékoliv hrozící nebezpečí sobě,
nebo někomu jinému
dbát o pořádek ve všech užívaných prostorách a spolupracovat při úklidu
ve svém volném čase neprovokovat občany Městečka Trnávka a okolí
nevhodným chováním
NENÍ POVOLENO:

- vzdalovat se z prostor výuky a ubytování bez vědomí vedoucího skupiny,
vedoucího soustředění pro osoby mladší 18‐ti let
- jakékoliv koupání ve vodních nádržích
- používat jakékoliv lehké, či tvrdé drogy a alkohol
- používat rozbitné, skleněné a porcelánové nádoby na občerstvení
- zakládat a používat otevřený oheň v areálech soustředění
- chovat se agresivně, vulgárně, napadat ostatní účastníky soustředění
UPOZORNĚNÍ:
- pořadatel nezodpovídá za ztrátu, odcizení, poškození drahé elektroniky,
audiovizuální techniky, neberte si s sebou cennosti
- mobilní telefony, notebooky, tablety‐nedoporučujeme dávat dětem
s sebou
Případné dotazy a vzkazy rodičů zasílejte na tel. číslo:
Dana Mědílková : 775 141 123

DOPORUČENÍ:
Doporučujeme uzavřít speciální úrazové pojištění po dobu pobytu.

SEZNAM POVINNÝCH VĚCÍ S SEBOU:
-

podložka na spaní (karimatka, nafukovací lehátko, apod.)
spacák a polštářek
pyžamo
dostatek náhradního spodního prádla
baterka s nabitými monočlánky
plavky, batůžek, pláštěnka, oblečení pro sport a volný čas
krémy na opalování, sluneční brýle, pokrývka hlavy
hygienické potřeby + 2 role toaletního papíru
obuv – piškoty, taneční boty, boty do terénu, přezůvky
NÁPLASTI, min. 2 ks ELASTICKÉ OBINADLA ‐ NUTNO!
KINEDRYL
1 litr ovocného sirupu – každý den připravujeme do várnic pitný režim pro všechny
děti, plastová flaška/hrníček/
kapesné ‐ výlet, objednané tričko, flaška, batůžky, individuální „přilepšení“
oblíbenou hračku na spaní a proti stýskání /nedoporučujeme rodinné fotografie/
blok a psací ‐ kreslící potřeby, společenské hry, švihadlo, badminton,
oblíbené taneční filmy, pohádky, cd s oblíbenou muzikou atd.

Taneční potřeby s sebou:
Chlapci a děvčata‐ klub spol. tanců
‐ chlapci‐ černé kalhoty a košile (i s krátkým rukávem)
‐ děvčata:
halenka, sukně, případně letní šaty
- taneční kostýmy dle domluvy ve skupinách
- taneční obuv, piškoty

mažoretky:
-

hůlka, taneční kostýmy, kozačky atd. dle domluvy v jednotlivých skupinách
repre trička, teplákovky, sukýnky,

všichni:
‐ tréninkové oblečení, taneční obuv, přezutí na venkovní trénování

SOUHLAS RODIČŮ S OŠETŘENÍM LÉKAŘE V DOBĚ POBYTU:
TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SDC MĚSTEČKO TRNÁVKA 28. 7. – 3. 8. 2019
SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM ‐ošetření lékaře
SOUHLASÍM ‐ NESOUHLASÍM ‐ poskytnutí osobních údajů,
/ zakroužkujte/
včetně zdravotní pojišťovny lékaři
PŘÍJMENÍ, JMÉNO DÍTĚTE: …………………………………………………………………………………………………….
DATUM:

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

PODPIS RODIČŮ:

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

V DEN NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDEJTE PŘI REGISTRACI ZDRAVOTNICI:
KARTIČKU POJIŠTĚNCE
POTVRZENÍ OD LÉKAŘE‐ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI
LÉKY, KTERÉ DÍTĚ UŽÍVÁ

