
   

  TANEČNÍ ŠKOLA TIMEDANCE 

 HRADEC KRÁLOVÉ 

 

      

                                                             pořádá   

                            

LLEETTNNÍÍ  TTAANNEEČČNNÍÍ  SSOOUUSSTTŘŘEEDDĚĚNNÍÍ  ((LLTTSS))  22001188 

 

Již jedenáctým rokem organizujeme úspěšné LTS pro všechny tanečníky Taneční 

školy TIMEDANCE HK. Účastní se ho děti od 5let, junioři a hlavní. Trénujeme 4x 

denně v prostorách sportovního wellness areálu. Volné večery si zpestříme 

karnevalem, noční hrou, táborákem a skvěle si zabetlujem. Čeká nás také výlet, 

sportovní hry a bazén. Těší se na Vás lektoři, kteří si připravili nové variačky ve stylu 

 

STREET DANCE 

 

Místo 

Sportovní wellness areál BRET 

 

Sportovní wellness areál BRET se nachází v Žacléři. Ubytování je v roubené chatě, 

která disponuje vlastním sociálním zařízením, kuchyní a společenskou místností.  

K dispozici jsou fotbalové hřiště, tenisové hřiště, tělocvična, společenská místnost, 

kulečník, stolní tenis, bazén, vířivá vana a sauna.  
 

Termín: 

 

I. Běh 05.08. – 11.08.2018     
  

 

Kč 3 940,- 
Cena zahrnuje: 5x denně stravování, neomezený pitný režim, ubytování v roubené chatě v 

pokojích po 2-6, doprava autobusem tam i zpět, kurzy Street dance, péče zdravotníka a 

poplatek obci.  
 

Vyplněnou a rodičem podepsanou přihlášku je třeba odevzdat lektorovi. 

Zálohu 1500,- Kč uhradit nejpozději do 30. listopadu 2017.  

Doplatek 2440,-  Kč se hradí do 30. června 2018.   

Záloha a doplatek se hradí pouze na bankovní účet  2300527292/2010 FIO banka. 

Další informace Vám zodpoví Martin 777 245 848, timedance@centrum.cz 

 

---------------TOTO JSOU INFORMACE PRO RODIČE A TANEČNÍKY--------------- 
 



 

--------------------------------------řádně vyplněné a podepsané odevzdejte------------------------ 

 

TANEČNÍ ŠKOLA TIMEDANCE Hradec Králové z.s., Koutníkova 163/60,  

Hradec Králové 50301, IČ: 28557336, timedance@centrum.cz,  

Mob.: 777 245 848 - Martin 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

 

LETNÍ TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ S TIMEDANCE HRADEC KRÁLOVÉ 

 

Místo: Sportovní wellness areál BRET, Žacléř 

Termín:  

  

I. Běh 05.08. - 11.08. 2018       
          

             

Tanečník:      

      

Jméno…………………………Příjmení……………………………..Věk…….……….. 

Rodné číslo……………………………………..Datum narození…….………………….. 

Trvalé bydliště………………………………………………………….…………………. 

Zdravotní pojišťovna včetně kódu:……………………………………………………… 

Telefonický kontakt na zákon. zástupce………………………………………………… 

 

UPOZORNĚNÍ NA ZDRAVOTNÍ STAV DÍTĚTE: 

Alergie:  ne – ano: alergeny, příznaky, léky…………………………………………… 

Astma: ne – ano: léky……………………………………………………………………. 

Dieta: ne – ano: jaká?……………………………………………………………………. 

Epilepsie: ne – ano: ……………………………………………………………………… 

Plavec: ne – ano:…………………………………………………………………………. 

    

Pro rezervaci míst je třeba uhradit zálohu  1500,- Kč  do 30.11.2017  

na bankovní účet 2300527292/2010. 
!Záloha je nevratná a místa jsou omezená! 

 

 Doplatek 2440,- Kč je nutné uhradit do 30.6.2018  

na bankovní účet 2300527292/2010. 

  
 

V ………………………....….....         dne…….......……………                          

 

 

 

…………………………………     …………………………… 

   podpis zákonného zástupce                       podpis tanečníka 


