
DANCERS 4 YOU
SUMMER DANCE STAGE 2021 - POKYNY K ODJEZDU

Vážení rodiče a tanečníci,
zasíláme Vám potřebné informace k odjezdu. Prosíme rodiče, aby dbali všech instrukcí našeho týmu přímo při odjezdu na SUMMER DANCE STAGE. Členové našeho týmu budou 
tanečníky směrovat do autobusů u hotelu Duo (Teplická 492 Praha 9, 190 00 Praha 9). Bohužel nebude čas si vybírat, kdo s kým pojede, cesta trvá 2 hodiny a věříme, že to společně
zvládneme. Pokusíme se co nejdříve na webové stránky dát rozpis autobusů, kdo jakým pojede, abyste hledali už jen své číslo. Prosíme o informaci,pokud jste zapomněli nahlásit příjezd
nebo odjezd vlastní dopravou, pak nás prosím kontaktujte na Michal Bezruč - michal@dancers4you.cz - 777 033 953 nebo na emailu sekretariat@dancers4you.cz, telefon 774 033 958.

ADRESA REKREAČNÍHO STŘEDISKA
Jiřetín pod Jedlovou 320, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Výše zmíněná adresa je důležitá pro ty rodiče, kteří povezou tanečníky na tábor sami. Případně, pokud dětem budete chtít poslat pohled :-)

ODJEZD 24.7. 2021
PŘEDÁNÍ DOKUMENTACE ve 13:30 hodin NA RECEPCI STUDIU D4U (Teplická 275/30, Praha 9) kde odevzdají rodiče vše potřebné a následně mohou přejít k HOTELU DUO.
HOTEL DUO - STŘÍŽKOV (ulice Teplická 492, Praha 9, 100m od metra Střížkov, kousek od našeho studia D4U HOUSE)
SRAZ: 13:30 RECEPCE STUDIO D4U (Teplická 275/30,P9)
ODJEZD: 14:30 od HOTELU DUO 
PŘÍJEZD DO RS NETOPÝR: cca 17:00
- prosíme rodiče, kteří budou v době SDS2021 mimo domov (dovolená v zahraničí), abynám zaslali kontakt na někoho kdo bude v ČR 
NÁVRAT 31.7. 2021
HOTEL DUO - STŘÍŽKOV (ulice Teplická 492, Praha 9)

ODJEZD Z RS NETOPÝR: 10:00
PŘÍJEZD K HOTELU DUO: cca 12:00 (ten kdo bude odjíždět o den dříve tj. 30.7.2020, informujte nás na sekretariat@dancers4you.cz nebo volejte 777 033 953 - 774 033 958)

DOKUMENTACE:
Žádáme Vás, aby každý tanečník měl ve výrazně a čitelně podepsané obálce:
kopii potvrzení od lékaře
kopii kartičky pojištěnce
bezinfekčnost (datum a podpis max. 24 hodin před odjezdem)

TESTY NA SDS:
Aktuálně platí, že děti musí být před nástupem na tábor otestované:
PCR test, antigenní test, samotest, nebo prodělaný covid.
- PCR test, který nesmí být starší než 1 týden - platí po celý pobyt. (PCR test je už i plivací!!!)
- Antigenní testy a nebo samotesty se musí po 7 dnech pobytu zopakovat - buď si účastník doveze své, případně naše studio má zakoupené testy za 60 kč
- Prodělaný COVID v posledních 180 dní 
CO S SEBOU:
Vzhledem k tomu, že mnoho z vás jede už po několikáté, tak přece jenom napíšeme ty nejdůležitější věci, které byste neměli zapomenout.

Určitě s sebou: Minimálně dvoje tenisky, oblečení na tancování, trička, tílka (v čem se vám dobře tančí), dále nezapomeňte i teplejší oblečení, přece jenom jedeme na sever, takže mikinu,
svetr, kalhoty, teplejší bundu, ale nebojte, zase taková zima tam není, ale mějte to na paměti, kdo má deštník, tak raději s sebou, popř. pláštěnku. Určitě dostatek spodního prádla,
hygienické potřeby, baterku a dále to necháme na vás. Nedoporučujeme brát sebou drahou elektroniku, je krásné, že dnes můžeme být online s dětmi, ale ne vždy je to dobré,
jednak pro dítě a také pro rodiče. Jako pořadatelé nenesme zodpovědnost za drahé elektronické přístroje, je pak velmi nešťastné, když někdo ztratí telefon na výletě, případně na
bojovce atd.  
LÉKY: Pokud užíváte nějaké léky, nahlaste to u autobusu zdravotnici a na obálku (popř. do obálky) napište dávkování. Je nutné nahlásit i to, že dítě léky užívá samo.
Všechny fotky z každého dne, budeme uveřejňovat na fb: DANCERS4YOU - tam se dostane každý a nemusí se ani přihlašovat na tuto sociální síť.
VŠECHNY DĚTI DO 12ti LET SI S SEBOU VEZMOU OBLEČENÍ V TÉMATU ZOO (popř. kostým), KTERÉ BUDOU POTŘEBOVAT V RÁMCI CELOTÁBOROVÉ HRY !!!
PROSÍME KAŽDÉHO TANEČNÍKA, ABY MĚL S SEBOU ROUŠKU 
KONTAKTY:
Michal Bezruč - Vedoucí tábora 777 033 953, michal@dancers4you.cz
Monika Steinerová Zástupce vedoucího tábora 774 033 958, sekretariat@dancers4you.cz 

www.dancers4you.cz

http://www.dancers4you.cz

