PŘIHLÁŠKA SALSA A LATINA PRO DÁMY SUMMER DANCE CAMP
MĚSTEČKO TRNÁVKA 26. – 28. 7. 2019
LEKTOŘI:

Taneční škola PROGRESS OLOMOUC – Marek Černý a Zuzka Běhalová
Sympatický taneční pár, který s láskou a srdíčkem v úžasném rytmu karibských a latinskoamerických tanců rozdává radost svým tanečním uměním a přátelským přístupem ke svým
žákům.
Taneční škola DANZA BRNO – Katka Jančová
Každé ráno Vás zahřeje a s elegancí připraví na aktivní den tanečnice mezinárodní třídy ve
společenských tancích, úspěšná lektorka i v oblasti moderního tance a taneční pohybové průpravy.

UBYTOVÁNÍ:

– Penzion Trnavský grunt (č. p. 238, Městečko Trnávka) – ubytování bez stravování
– nebo škola – karimatka, spacák

CENA ZA POBYT: 1.400,- Kč– výuka
1.500,- Kč– výuka + ubytování ve škole
500,- Kč - ubytování v penzionu, platba přímo na místě u majitele penzionu
REZERVACE UBYTOVÁNÍ VIZ NÍŽE – OZNAČTE
Při platbě PP na č. účtu 1400848339/0800,v.s. uveďte prosím do zprávy pro příjemce jméno účastníka.
Plaťte pouze za výuku 1400,- Kč nebo výuka+ ubytování ve škole 1500,-Kč, ubytování v penzionu přímo na místě.
Další nabídka pro Vás :
GRILOVÁNÍ PÁTEK + SOBOTA–kuřecí, vepřové maso, grilovaný hermelín, zelenina, pečivo
OBĚD ve škole SOBOTA – kuřecí nudličky na smetaně s basalkovo-sýrovou omáčkou, těstoviny
CENA ZA PORCI 100,-Kč
MÁM ZÁJEM O GRILOVÁNÍ PÁTEK……………..
SOBOTA…………………. (ano-ne)
OBĚD VE ŠKOLE ……………..(ano-ne)
Platba za stravu přímo na místě.
LETOŠNÍ ROČNÍK ZAHÁJENÍ VÝUKY V PÁTEK 15.00 hodin – večer grilování a posezení
Jméno a příjmení:

Adresa bydliště:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Mobilní telefon:
...................................................................
E-mail: ………………… ............................................................................
(osobní data slouží pouze pro vnitřní potřebu – identifikaci účastníka)
Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů, které budou sloužit pro vnitřní potřebu a dobu trvání soustředění.
Podpis : …………………………………………………

Žádám o ubytování:

PENZION
ŠKOLA

Úhrada poplatku:

převodním příkazem
hotově v TŠ Mědílkovi

(vyberte jednu
z možností)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK - do 15. května 2019, PLATBY- do 15. června 2019

Bližší informace k připravované akci budeme rozesílat na Vaše e-mailové adresy min. 14 dní před zahájením
víkendu, v případě jakýchkoliv dotazů volejte, pište, rádi zodpovíme.
Souhlasím s těmito storno podmínkami:
1.
2.
3.

4.

Základní stornovací poplatek činí 20% z ceny uhrazené za pobyt na tanečním soustředění.
Zvýšený storno poplatek se účtuje ve výši 50% z ceny uhrazené za pobyt na tanečním soustředění, pokud došlo ke
stornu v čase kratším než 10 dní před jeho zahájením.
Storno poplatek 20% se účtuje, jestliže se soustředění nezúčastníte z důvodu
vážného nemocnění znemožňující účast na soustředění doložené lékařským potvrzením.
Účastnický poplatek se nevrací, došlo-li k neomluvené neúčasti na soustředění.

V .............................................................................................

…………………………………..…………………………
Podpis

Dne ........................................................................................

V letošním roce opět připravujeme PRAKTICKÉ BATŮŽKY na taneční obuv a oblečení, RUČNÍKY, FLAŠKY SUMMER DANCE CAMP,
které si můžete objednat v přiloženém OBJEDNÁVKOVÉM FORMULÁŘI.
Nabídka je zveřejněná na: www.medilkovi.cz a Facebooku TŠ A&A Mědílkovi a Summer Dance Camp

Těšíme se na Vás a věříme, že to bude stejně tak parádní jako vloni.

Ing. Dana Mědílková-Taneční škola A&A Mědílkovi Zlín
Klub společenských tanců, z.s.
tel: 775 141 123
e-mail: medilek@seznam.cz
www.medilkovi.cz

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ – BATŮŽEK, RUČNÍK, FLAŠKA ISOLINE
SUMMER DANCE CAMP 2019
V případě zájmu vyplňte jméno a zakřížkujte příslušná políčka objednávky.
Jméno a příjmení: ...............................................................................................................................................
BATŮŽEK na taneční obuv, oblečení
s výšivkou loga SDC
cena: 100,-Kč
Barva tmavě modrá
RUČNÍK s výšivkou loga SDC - malý 30 x 50 cm
Zakroužkujte velikost
- střední 50 x 100 cm
Barva tmavě modrá
- osuška 70 x 140 cm
- celá sada
FLAŠKA ISOLINE

cena: 60,cena: 100,cena: 180,cena: 340,-

cena: 30,- Kč

Objednávky zasílejte na medilek@seznam.cz, s přihláškou na SDC 2019.
Objednané zboží bude připraveno k odběru na soustředění.

