TÁBOR
BíDýEsíčka letní taneční školička
ZÁKLADNÍ TANEČNÍ PRŮPRAVA S PRVKY STREET DANCE
Termín: 24. – 28.8. 2020
Místo: B.D.S. Academy Praha, Polská 1 , Praha 2, budova Sokol Královské Vinohrady
Účastníci:

Předškoláci - 3 - 5 LET,
Školní
- děti 6 – 11 - (skupinky maximálně 15 účastníků)
- junioři 12 – 15 let

Cena: 2.550- KČ
Platba:

Do 15.6. 2020 v hotovosti na recepci studia nebo do 15.8. 2020 na účet číslo 1081107575/5500
Do poznámky uveďte jméno dítěte – PTT – BDS 2020
Při nástupu vybíráme 400 Kč na zmrzliny, vstupy apod. ( vše na konci tábora vyúčtujeme).
pedagogický dozor
profesionální lektoři
celodenní program
2 - 3 taneční lekce denně dle věku a taneční úrovně
hry
dopolední, odpolední svačina, oběd, pitný režim
v úterý 25.8. půldenní výlet podle počasí - připlácený, cesta a vstup info v pondělí
čtvrtek 27.8. celodenní výlet podle počasí – připlácený, cesta a vstup info nejpozději ve středu

7:30 – 8.30 hodin příchod dětí
8.30 hodin - začátek programu nastartování dne + 1. taneční lekce
10.00 hodin – svačina hry + 2 taneční lekce
12.00 hodin – oběd , odpočinek, hry
14.30 hodin –svačina 3. taneční lekce
16.30 hodin - konec programu
* RODIČŮM, KTEŘÍ BUDOU POTŘEBOVAT VYZVEDNOUT DÍŤE POZDĚJI, BUDE ÚČTOVÁNO 100,-Kč ZA KAŽDOU ZAPOČATOU
HODINU
* TENTO HARMONOGRAM JE ZATÍM JEN INFORMATIVNÍ, BEZ ROZPISU VŠECH AKTIVIT A LEKCÍ TANCE

Přihlášení:

Na recepci studia
Zasláním vyplněné přihlášky, kterou naleznete pod tímto článkem
Pokud se vám přihlášení nedaří a potřebujete poradit, volejte +420 604935655
ONLINE na stránce www.bdsacademy.cz v rezervační systemu

Info:

Dana Klasová 604935655, e-mail: summerbds@seznam.cz; www.bdsacademy.cz

www. bdsacademy.cz

email: summerbds@seznam.cz

tel +420604935655

TÁBOR
Vybavení studia:
Taneční a zrcadlový sál celkem 3 sály
Profesionální aparatura
Recepce s možností zakoupení nealko, sladkostí, popř. kávy
Šatny, sprchy, wc (dívky - chlapci)
Projekce, Plazma TV, Wifi
Hry
Hřiště (oplocené)
Místnost pro další skupinu, která nebude tančit
Parkoviště (30,- Kč hod. na vrátnici Sokola

Dodatečné info:

Připravili jsme velmi pestrý a bohatý program: výuka tance, míčové hry, hry, výlety do přírody, apod.
Taneční lekce budou trvat 50 minut pro skupinku (3-5,5 let) 60 minut pro (6 - 15 let).
Děti, které se s tancem na našem příměstském táboře setkají poprvé, nemusí mít obavy,
že lekce nebudou zvládat. Specializujeme se na výuku tak, aby ji zvládaly všechny děti.
Poslední den 28.8. od 16:00 se můžete těšit na závěrečné vystoupení příměstského tábora,
kde děti ukáží, co se vše naučili, čímž se rozloučíme s krásnými dny plnými tance, her a zábavy.
Přihlášku vyplňte a zašlete na adresu studia, popř. odevzdejte na recepci studia. Je možné využít
i online přihlášení na www.bdsacademy.cz

PŘIHLÁŠKA
Jméno …………………………………………………………

Příjmení ………………………………………………………

Datum narození ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresa………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon matka………………………………………………

Telefon otec………………………………………………………

Plavec? Ano / Ne
……………………………………………
Podpis zák. zástupce
Svým podpisem stvrzuji závaznou přihlášku
Souhlasím s tím, aby se můj syn / dcera, zúčastnil(a), letního tanečního příměstského tábora pořádaného B.D.S. Academy
Praha z.s.

www. bdsacademy.cz

email: summerbds@seznam.cz

tel +420604935655

