
 

Soustředění   BDS ACADEMY 

tanečních složek PRAHA    17. 7.–24. 7. 2022 

 

 
 
Místo: Rekreační středisko TRAMTÁRYJE – Horní Jelení 
Odjezd: 17. 7.  společným autobusem upřesníme dle jednotlivých poboček, individuálně vlastní dopravou   
do střediska v 15:30–16:00 
Příjezd: 24. 7. společným autobusem v odpoledních hodinách upřesníme dle jednotlivých poboček, individuálně 
vlastní dopravou odjezd ze střediska ve 13:30 – 14:00. 
Ubytování: 4 lůžkové pokoje nebo chatky, teplá voda ve sprchách po celý den, v areálu sportoviště, bazén 
občerstvení. 
Cena:  6.200,- Kč + zvolené doplňkové služby – doprava nebo speciální strava 
 
Tanečníci všech složek BDS mají možnost jet na oba turnusy, tedy i na SMMR  do 30.7.  za speciální cenu 9999,- Kč 
Přihlásit se můžete přes rezervační systém a vybrat co je třeba: 
Tedy akci (pečlivě vyberte termín), dopravu a stravu, do poznámky, prosím napište heslo: -pobočku ve které tančíte 
Doprava společným autobusem je za příplatek 400 Kč a speciální typ stravy - bezlepková, bezlaktózová, diabetická či 
vegetariánská je za příplatek 300 Kč. 
 
Platba: Zálohy ve výši 1.500,- Kč v hotovosti na tréninku nebo převodem na účet B.D.S. Academy z.s. u 
Raiffaisenbank a.s. č. účtu 1081107575/5500 nejpozději do 30. 6.2022   Pokud se někdo účastní obou akcí je záloha  
3 000 Kč. Doplatek nejpozději do 15. 7. 2022 na účet. 
Potřebujete-li fakturu - vyžádejte na adrese: summerbds@seznam.cz včas, tak, aby platba přišla na účet BDS ještě  
před soustředěním. 
Jako variabilní symbol platby je nutné použít číslo, které Vám přidělí rezervační systém, bez tohoto údaje nelze 
platbu identifikovat.  
V ceně je zahrnuto ubytování, strava 5 x denně, dozor, výuka a veškeré služby, příspěvek na případný odvoz  
do zdravotnického zařízení, pedagogický dozor 
Storno podmínky: Pokud se někdo z vážných důvodů nemůže zúčastnit soustředění a řádně se písemně odhlásí  
s uvedením důvodů, vzniká mu nárok na vrácení zbylé částky v tomto rozsahu: 
Nejdéle 6 dní před soustředěním 50 % celkové částky, 5–2 dny před zahájením akce 25%,  
jeden den před nástupem a poději a později 0 %. 
Pokud někdo onemocní v průběhu soustředění a bude nucen středisko opustit vzniká mu nárok na vrácení poměrné 
částky  
za neodčerpané stravovací a ubytovací služby ode dne odjezdu + 2 dny.               
Záloha na soustředění je nevratná. 

 
Je nutné mít s sebou kolenní chrániče, léky, které každý běžně užívá, pružné obinadlo a obvyklé věci, které si dítě 
bere s sebou na letní pobyt v přírodě. 
Na pobyt musí mít každý s sebou kopii kartičky pojišťovny, a bezinfekčnost podepsanou rodiči v den nástupu                   
na soustředění.   
 
Nutností je vyplněné prohlášení od lékaře (ke stažení v každé fb složce BDS v sekci soubory a na 
www.bdsacademy.cz) – jen u dětí do 15 let.        
Vezměte s sebou i: Opalovací krém, repelent, fenistil gel, pružné obinadlo, léky, které dítě užívá v obálce nadepsané 
jménem a způsoben užívání. 
 
BDS neručí za jakékoliv škody způsobené účastníky soustředění.  
Nedoporučujeme dávat dětem z dětských složek s sebou mobilní telefony, tablety apod.   
Doporučujeme sjednat všem úrazové pojištění a pojištění na škody, které by mohl účastník způsobit. 
Taneční studio neručí za jakékoli cennosti, které si účastník přiveze na soustředění s sebou včetně mobilních 
telefonů, hudebních přehrávačů a podobně. 
 
Sledujte: www.bdsacademy.cz                    

http://www.bdsacademy.cz/

