
SOUSTŘEDĚNÍ JARO 2022     

     

SOUTĚŽNÍ TEAM PRAHA  OLDSCOOL 
 

Termín:     pátek  25.2.   –   neděle   27.2. 2022                            

Příprava soutěžních choreografií na sezónu jaro 2022 

 
 

 

Místo:  Sály B.D.S. Academy Polská 2400/1a, Praha 2                                                                                            

Nástup na soustředění: - v pátek v 18:o0                                                                                                                            

Odjezd ze soustředění: v neděli  cca v 16:45 

Strava obě pitný režim zajištěn, oběd a večeři budeme mít v restauraci v budově sokola, snídaně (pokud 

budeme spát)  na  BDS 

Cena:1900,- Kč    Platba: do 23.2.2022                                                                                                                  

Přihlášení: online :  https://www.bdsacademyshop.cz/zimni-soustredeni-oldscool-28-1-30-1-2022/                           

V ceně je zahrnuto: - plná penze, pitný režim (nealko), trénink program mezi tréninky                        a 

veškeré služby související se soustředěním, případné léky pro první ošetření či odvoz do zdravotnického 

zařízení. 

 

Všichni budou muset mít platný negativní test na Covid 19, nebo prokáží OTN.  

Bude upraveno aktuálně dle vládních nařízení. 

Formuláře jsou k vyzvednutí na recepci BDS. 

 

 

Taneční studio neručí za jakékoli cennosti, které si účastník přiveze na soustředění s sebou včetně 

mobilních telefonů, hudebních přehrávačů a podobně.     

BDS neručí za jakékoli škody způsobené účastníky soustředění. 

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

 

 
 

Souhlasím s tím, že se zúčastním tanečního soustředění pořádaného  B.D.S. Academy Praha z.s. 

Přihlášením stvrzuji, že jsem se seznámil(a) se stanovami spolku B-D.S. Academy z.s., se sídlem Polská 2400/1a, 

Praha 2, 120 00 , IČ 70102244, na www.justice.cz, s obsahem souhlasím a přihlašuji se za krátkodobého člena spolku. 

. 
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