SUMMER DANCE STAGE
POKYNY K ODJEZDU
Vážení rodiče a tanečníci,
zasíláme Vám potřebné informace k odjezdu. Prosíme rodiče, aby dbali všech
instrukcí při odjezdu na Summer Dance Stage.
Zároveň také prosíme rodiče, kteří budou v době SDS 2022 mimo domov (např.
dovolená v zahraničí), aby nám zaslali kontakt na zodpovědnou osobu, která by v
případě potřeby mohla pro tanečníka přijet.
Prosíme o informaci do 20.7.2022, zda Vaše dcera/syn mají zvláštní stravu
(vegetarián, vegan), aby jsme mohli nahlásit dopředu středisku RS Netopýr.

Adresa střediska:
RS Netopýr
Jiřetín Pod Jedlovou 320
407 56

ODJEZD:
- 30.7. 2022
- SRAZ: 13.30 - předání dokumentace na recepci našeho studia
(Teplická 275/30)
- ODJEZD: 14.30 od Hotelu Duo (ulice Teplická 492, Praha 9, 100m od metra
Střížkov, kousek od našeho studia D4U HOUSE)
- příjezd do střediska RS Netopýr cca v 17.00
- ten, kdo bude přijíždět na tábor vlastní dopravou nebo v jiný den, prosím
informujte Moniku Steinerovou.

PŘÍJEZD:
- 6.8. 2022 cca 12.00 (ze střediska vyrážíme v 10.00) k Hotelu Duo
(Teplická 492)
- ten, kdo bude odjíždět vlastní dopravou o den dříve, tj. 5.8.2022, nebo jiný den,
informujte prosím Moniku Steinerovou.
monika@dancers4you.cz nebo volejte 602 682 344.

S SEBOU:
Obálku s dokumenty:
- kopie lékařské způsobilosti na účasti sportovních a zotavovacích akcí
- kopie kartičky pojištěnce
- podepsaná bezinfekčnost (s datumem 30. 7. 2022)
Podepsanou taštičku s léky (Ti, kteří musí brát léky pravidelně)
- léky s instrukcemi, které sdělíte i u autobusu zdravotnici :
Anna Steinerová tel: 607 770 244
- pokud necháte staršímu dítěti léky, které si bude aplikovat samo (vitamíny a
jiné), připište prosím na papír bezinfekčnosti.
Má dcera/syn si může sám aplikovat dané léky, přebírám za ní/něj zodpovědnost
a Váš podpis.

Oblečení :
- dostatek triček na tréninky
- několikatery sportovní tepláky/legíny/kraťasy
- pyžamo
- dostatek spodního prádla
- teplé oblečení na večer (mikina, bunda, teplé tepláky)
- ponožky
- plavky
- nepromokavou bundu/pláštěnku
Obuv :
- tréninkovou obuv
- venkovní obuv
- nepromokavou obuv
- pantofle
Kosmetika :
- šampon
- mýdlo
- repelent
- opalovací krém
- ručník 2x
- kartáček na zuby
- pasta na zuby
- hřeben
- gumičky do vlasů

Ostatní :
- láhev na pití
- kapesné
Nedoporučujeme si s sebou brát drahou elektroniku nebo větší obnos peněz!
Jako pořadatelé neneseme odpovědnost za jejich ztrátu.
Všechny děti budou mít jeden den dopoledne program s potřebným
materiálem,dejte prosím s sebou každému navíc 100,- Kč.
Mladší děti budou hrát po celou dobu tábora celotáborovou hru
na téma Pevnost Boyard.
Během celého pobytu dětí na táboře sledujte náš instagram, kde můžete
vidět foto svých dětí ať z tréninku, nebo z volnočasových aktivit.
instagram - @dancers_4_you, @summerdancestage

KONTAKTY
- Michal Bezruč - Vedoucí tábora, 777 033 953,
michal@dancers4you.cz
- Monika Steinerová - Zástupce vedoucího tábora - autobusy / ubytování /
přihlášky 602 682 344,
monika@dancers4you.cz
- Dominika Steinerová, Jitka Maierová - kancelář D4U, zde můžete zaslat
veškeré dotazy ohledně tábor,
sekretariat@dancers4you.cz
www.dancers4you.cz

https://www.facebook.com/dancers4youpraha

