
LETNÍ TANEČNÍ TÁBOR BDS  

 

Termín: 24. 7.–30.7. 2022 

Místo: RZ Tramtáryje - Hormí Jelení 

Nástup na akci: 13:00 odjezd od BDS Academy, Polská 2400/1a, Praha 2 

Ukončení akce: cca ve 13:00 příjezd k BDS Academy, Polská 2400/1a, Praha 2 

Doprava: společným autobusem od BDS   

Cena: 5 200,- Kč    

 

Jak se přihlásit: 

ONLINE na stránce www.bdsacademy.cz v rezervačním systému: 

Přihláška Vám bude automaticky potvrzena počítačem. Tato přihláška není považována za 

závaznou, ale jen jako předběžná. Po zaplacení Vám přijde potvrzení přijetí Vaší platby a 

přihláška se stává závaznou.   

Místo Vám může být rezervováno závazně ze strany BDS i po zaplacení nevratné zálohy 1500 Kč 

a doplatek může pak být poslán později, nejdéle však do 30.6.2022.  

Po zkušenostech z minulých let Vás prosíme o včasné přihlášení včetně poukázání platby.  

 

Přímo v přihlašovacím systému můžete zvolit i typ stravování: 

Strava  - normální  

- vegetariánská strava, bezlepková či jiná dieta  

Platba: 

Na účet 1081107575/5500 pod VS, který Vám bude vygenerován v přihlášce   nejpozději 

do30.6.2022 

 

Pokud potřebujete fakturu nebo potvrzení o platbě kontaktujte nás nejlépe na mailu 

summerbds@seznam.cz. 

 

Storno podmínky:  

Pokud se někdo z vážných důvodů nemůže pobytu zúčastnit a řádně se písemně odhlásí 

s uvedením důvodů, vzniká mu nárok na vrácení zaplacené částky v tomto rozsahu: 

- Nejdéle 6 dní před zahájením pobytu 50 % z celkové částky, 5–2 dny 25 %,   

-  jeden den před nástupem a později 0 %. 

 

Pokud někdo onemocní v průběhu pobytu a bude nucen středisko opustit vzniká mu nárok na 

vrácení poměrné částky za neodčerpané stravovací služby ode dne odjezdu + 2 dny. 

Rezervační záloha na akci je nevratná. 

 

Program:                                                                                                                                                                      
Taneční a sportovní lekce pod vedením nejlepších lektorů ČR a SR.                                                                                                    
Děti mají nabitý program od rána až do večera. Čeká je olympiáda, diskotéky, taneční battle, 
výlet do okolí.                            

Po příjezdu jsou děti rozděleny podle věku do skupin a každá skupina má své vedoucí, kteří 
jsou dětem během pobytu plně k dispozici.  

 

 

 

http://www.bdsacademy.cz/


Co s sebou: 

- roušku a dezinfekční gel 

- věci obvyklé na pobyt v přírodě a tréninkové oblečení 

- kolenní chrániče dle uvážení 

- léky, které obvykle užíváte s výjimkou veškerých omamných látek 

- doporučujeme vzít s sebou i základní léky (ibalgin, paralen, náplast, pružné obinadlo apod.) 

- hygienické potřeby 

- plavky, pantofle 

- dobrou náladu a chuť se bavit a načerpat nové informace 

 

Máme s sebou vybavenou lékárnu na pobyt v přírodě dle předpisů pro dětské zotavovací akce.  

Jsme připraveni poskytnout první pomoc včetně případného odvozu do zdravotnického zařízení. 

 

Každý účastník do 15 let musí mít s sebou: 

- kopii kartičky pojišťovny. 

- nutností je vyplněné prohlášení od lékaře - (kopie toho co máte třeba na ŠVP apod.) 

- bezinfekčnost podepsaná zákonným zástupcem dítěte v den odjezdu  

- z důvodu Covid 19 i potvrzení dle aktuálně platných nařízení (budeme Vás informovat) 

 

Formuláře pošleme mailem po Vaší rezervaci. 

 

Taneční studio neručí za jakékoli cennosti, které si účastník přiveze včetně mobilních telefonů,  

hudebních a jiných přehrávačů a podobně. 

 

Doporučujeme sjednat všem úrazové pojištění a pojištění na škody, které by mohl účastník 

způsobit. 

 

 

 

www.bdsacademy.cz     email: isagencyy@gmail.com     tel.:  +420 734 179 655 

mailto:isagencyy@gmail.com

