
 ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ JARO 2022     

Čeký Brod, Kostelec 
 

Termín:     pátek  4.3.   –   neděle   6.3. 2022 

Příprava soutěžních choreografií na sezónu jaro 2022 

 
           Místo:  Sídlo B.D.S. Academy Polská 2400/1a, Praha 2, 120 00 

 

Příjezd na soustředění: - v pátek v 15:30  - 16:00 individuálně 

Odjezd ze soustředění:  v neděli  v  15:30 individuálně 

 

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

na BDS 

Cena:   1.950,- Kč    se spaním    1.750 ,- Kč  bez spaní  

Přihlášení: online  https://www.bdsacademyshop.cz/termin--14-16-1-/ 

V ceně je zahrnuto: -  ubytování, plná penze vč svačin, pitný režim, dozor, výuka, program mezi tréninky   

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

zařízení. 

Platba:   do3.2.2022 

 

V případě, že se dítě soustředění  nemůže zúčastnit bude mu místo v chorografii zachováno  

za poplatek 500 Kč.  V případě doložení lékařské zprávy o nemoci dítěte poplatek činí 0 Kč. 

 

 

Co s sebou:  

- tréninkové oblečení  více kusů na výměnu 

- boty na trénink, na přezutí (pantofke, crocks…,) boty na ven i do sněhu (pokud bude) 

- věci na převlečení mimo trénink 

- oblečení na pobyt venku  jak na procházku, tak na řádění venku 

- pyžamo a věci na spaní spacák nebo přikrývka, polštářek, karimatka 

- hygienické potřeby a kapesníky 

- sportovní lahev a pití, hrníček,  plastovou misku, lžíci  

- ovoce, sladkosti, něco na mlsání 

- kapesné 

- knížku, nějakou hru, pastelky, fixi apod.  

 

 
Na pobyt musí mít každý účastník do 15i let s sebou obálku nebo slídu nadepsanou jménem, dovnitř prosíme 

připravte:  kopii karty pojišťovny, bezinfekčnost podepsanou rodiči v den nástupu na soustředění, potvrzení 

způsobilosti zúčastňovat se hromadných akcí.  Léky, které dítě bere s rozpisem užívání. 
Účastníci nad 15 let pouze bezinfekčnost.    
Všichni budou muset mít platný negativní test na Covid 19, nebo prokáží OTN.  

Bude upraveno aktuálně dle vládních nařízení. 

 

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, aby se můj syn / dcera,  zúčastnil(a)  tanečního soustředění pořádaného  B.D.S. Academy Praha z.s. 
Přihlášením stvrzuji, že jsem se seznámil(a) se stanovami, řádem a dalšími dokumenty 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. 
 

https://www.bdsacademyshop.cz/termin--14-16-1-/
http://www.justice.cz/
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