
14. Pobytový tábor v RZ Benešovský mlýn - 15.-22.7.2018 
Vedoucí tábora: Klára Humpálová 

 
Tábor je určen pro širokou veřejnost, pro začátečníky a pokročilé. 
Společně si užijeme týden plný nejen tanečních tréninků, ale i zábavy a soutěží. 

Rekreační zařízení Benešovský mlýn nabízí kvalitní servis. 

Tento tábor je určen pro děti z MŠ, ZŠ, ale i SŠ tzn.: od 5 let a starší.  Pro předškolní děti vytváří program 
táborová vedoucí. V případě, že je činnost vhodná pro všechny věkové kategorie, pracují všechny děti 
společně. Táborová družstva jsou namíchaná od nejmladších po nejstarší účastníky tábora. Základním 
kamenem je tanec a kamarádství, ale také velká táborová hra, výtvarné dílničky, soutěže v přírodě,…...  
  
O VAŠE DĚTI SE ŘÁDNĚ POSTARÁME. NA KAŽDÝCH PĚT PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ JE JEDNA INSTRUKTORKA, 
která s dětmi i bydlí. 

Cena 3950,-Kč  --    zahrnuje:   

 doprava  autobusem do tábora a zpět 
 5x denně strava, pitný režim 
 táborový program, taneční výuka, taneční prostory 
 péče zdravotníka 
 pestré odměny 
 a u nás vždy ještě něco navíc ...  

Ubytování: bungalovy. Veškeré ložní prádlo je čisté. Kdo chce, může si vzít i spacák. 

UPOZORŇUJEME:  Kapacita tábora je omezena. 

Postup při přihlašování: 

Vyplněnou přihlášku odstřihněte a odevzdejte ji na kurzu nebo zašlete e-mailem  do 31.1.2018. 

Postup při platbě:  

V přihlášce zvolte způsob platby. 

Po odevzdání přihlášky : UHRAĎTE zálohu ve výši 2000,- Kč NEJPOZDĚJI do 28.2.2018.  

     Místo bude závazně zarezervováno až po provedení zálohové platby. 

Doplatek je k úhradě do 30.4.2018.                   

Platba na účet : č.účtu :195041266/0300, jako variabilní symbol použijte rodné číslo dítěte a do poznámky 
napište jméno dítěte. 

Storno podmínky: 

 při odhlášení do 3 dnů před odjezdem včetně  – storno 50% z ceny 

 odhlášení více než 3 dny před odjezdem – storno poplatek 10% z ceny 

 při zajištění náhradního účastníka – manipulační poplatek 100 Kč 

       



Přihláška LETNÍ TÁBOR 2018 

 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………….......................... 

RČ:……………………………………………………..  Zdrav. Pojišťovna:………………….............. 

Adresa:……………………………………………………………………………………. PSČ:…………….… 

Mobil:……………………………………………………  E-mail:…………………………………………………………………….. 

* Způsob platby:         

hotově při tanečním kurzu        x       faktura zaměstnavateli      x        bankovním převodem   

 

Datum:………………………….    Podpis rodičů:………………………………………………….. 

 

Svým podpisem stvrzuji pravdivost výše uvedených údajů a souhlasím se storno podmínkami uvedených 

v tomto letáku. 

Organizátor se zavazuje, že uvedené údaje použije pouze pro organizaci letního tábora. 

 

U platby fakturou, kdy bude pobyt hrazen zaměstnavatelem, vyplňte, prosím Vás, identifikační údaje vašeho 

zaměstnavatele 

Zaměstnavatel : 

 

Jméno zaměstnance : 

 

Adresa : 

 

IČ:                                       DIČ : 

 

 


