Obecné informace
Letní taneční tábor Vanov 2017, 23.července – 29.července 2017
I. turnus našeho tábora, který je určen pro děti 5+ až 14 let, proběhne v termínu od 23. července do
29. července..Tábor je určen všem dětem, bez ohledu na to, jestli někdy v životě tancovaly, nebo ne.
Poznámka pro rodiče juniorů Mighty Shake Zastávka - v případě, že Vaše dítě přestupuje v novém
školním roce do dospělých složek, tak se na něj vztahuje následující turnus.
Tábor je pořádán v souladu s cíly projektu KDOTANCUJENEZLOBÍ.
Letní taneční soustředění Vanov 2017, 29.červenec – 5.srpen 2017
Na Letní taneční tábor navazuje Letní taneční soustředění, které začíná 29.července, kdy přijedou
autobusy, které následně odvezou děti a juniory z prvního turnusu zpět na Zastávku či do Znojma, a
končí 8. srpna. Soustředění je určeno všem, kteří se chtějí hýbat a zažít týden plný pohybu a zábavy a
jsou starší 15ti let.
Soustředění je pořádáno v souladu s cíly projektu KDOTANCUJENEZLOBÍ
Pořadatelé
Školící centrum MSC Zastávka s.r.o., Hutní Osada 23, 66484 Zastávka
Mighty Shake Zastávka z.s., Hutní osada 23, Zastávka
Mighty Shake Znojmo z. s., Horní nám.4,, Znojmo
Další případné informace ohledně letního tábora můžete zjistit u
Michal Holý
777 295 505
Radek Svoboda
605 356 361
Petr Velecký
777 236 291
Andrea Kuczmanová 777 107 982
Místo konání
Tábor se uskuteční v areálu Rekreačního středisku Úsvit, Vanov u Telče.
Cena a storno podmínky
Cena 3 500,- Kč se vztahuje pouze na případ, kdy bude LTT zaplacen nejpozději do 30. dubna 2017,
v případě pozdější úhrady bude účtována cena 3 950,- Kč (nejpozději je však nutno zaplatit do
31.května). Přihláška je pro pořadatele závazná až dnem uhrazení alespoň zálohy.
V ceně je zahrnuta strava (3x denně + 2 svačiny), ubytování v chatkách, zdravotník a potřebné
základní léky, služby vedoucích a lektorů, doprava autobusem ze Zastávky/Znojma do Vanova a zpět,
drobné odměny a materiál potřebný k přípravě doprovodného programu, pojištění.
Přihlášku je možné stornovat pouze z výjimečných a závažných důvodů, protože podle počtů
přihlášených je pořadatelem hrazeno ubytování, stravování a doprava, vše zálohově. Při stornování
přihlášky do 31.5. činí storno poplatek 40% ceny, při stornování od 1.6. do30ti dnů před zahájením
příslušného běhu činí storno poplatek 80%, při stornu v době kratší než 30 dnů před začátkem běhu
činí storno 100%.
PLATBA BEZHOTOVOSTNĚ - číslo účtu je 129 437 2030 / 3030, v případě bezhotovostní platby
uveďte do poznámky "VANOV jméno+příjmení" - vzor "VANOV Jan Novák".

