LETNÍ TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
B.D.S. Academy - OLDSCOOL
Termín: 22. 7.–24. 7. 2022
Místo: Rekreační středisko TRAMTÁRYJE – Horní Jelení

Příjezd: 24. 7. pátek přímo do střediska individuálně cca 15:00–16:00
Odjezd: 24. 7. neděle. opět z Tramtáryje individuálně odpoledne po tréninku cca 17:00
Ubytování: 4 lůžkové pokoje, teplá voda ve sprchách po celý den, sportoviště, bazén, klubovny
Cena: 3.200,- Kč
v ceně je zahrnuto ubytování, plná penze v den příjezdu večeře – v den odjezdu oběd, tréninky, bez dopravy.
Nově je třeba se přihlásit přes rezervační systém a vybrat co je třeba:
Tedy akci (pečlivě vyberte termín), a stravu.

Požadavky na vegetariánskou, veganskou, bezlepkovou a jinou dietu nutno objednat předem spolu s přihlášením
v rezervačním systému. Doplatek za dietní stravování je 300,- Kč.
Platba: Převodem na účet B.D.S. Academy o.s. u Raiffaisenbank a.s. č. účtu 1081107575/5500
nejpozději do 30. 6. 2022.
Potřebujete-li fakturu - vyžádejte na adrese: smmrbds@seznam.cz nebo na telefonu 604 935 655 včas tak,
aby platba přišla na účet BDS ještě před soustředěním. Jako variabilní symbol platby je nutné použít rodné číslo
účastníka, bez tohoto údaje nelze platbu identifikovat.
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 soustředěním 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.
Taneční studio neručí za jakékoli cennosti, které si účastník přiveze na soustředění s sebou včetně mobilních
telefonů, hudebních přehrávačů a podobně.
Doporučujeme sjednat všem úrazové pojištění a pojištění na škody, které by mohl účastník způsobit.
BDS neručí za jakékoli škody způsobené účastníky soustředění.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závazná přihláška OLDSCOOL:
Letní soustředění s BDS Academy -

HORNÍ JELENÍ 2022

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………….
Adresa: ………………………………………………………………………………
V Praze dne: …………………

…………………………………… podpis

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se stanovami spolku B-D.S. Academy z.s., se sídlem Polská 2400/1a, Praha 2,
IČ 70102244, na www.justice.cz, s obsahem souhlasím a přihlašuji se za prázdninového člena spolku. Souhlasím
s tím, aby se můj syn / dcera, zúčastnil(a)letního tanečního soustředění pořádaného B.D.S. Academy Praha z.s.

