
  

Prázdninová škola tance 2016 – BC1 a zájemci z 5.ZŠ     
  

Termín konání:     

 16.8. - 19.8.2016  včetně    
                             Nástup :  16.8.2016 mezi 7:30 až 7:45 - 4 vyučovací dny   

   Rozvrh soustředění je přizpůsoben pro mírně pokročilé tanečnice, tanečníky a taneční páry. 

 

Místo konání:     Taneční studio Zlín, Bartošova 4393, 760 01 Zlín 

budova MEI ( „Celnice“ vedle hlavní pošty )  
     

Lektoři          :      16.8. až 19.8.16   Karolína Koutná, Radek Felcman  
 

Dopolední blok   8:00 –   8:45   1. vyuč.hod. - pohybovka  

     9:00 – 11:00  2. a 3.vyučovací hodina  

  11:00 – 12:30      oběd 
      

Odpolední blok 12:30 – 14:00  individuální lekce 

14:15 – 16:00  4. a 5. vyučovací hodina  

16:15 – 17:45  individuální lekce 
      

Náplň soustředění:             -      pohybová a taneční průprava, kondiční a fyzická příprava a strečink 

- principy jednotlivých standardních a latinskoamerických tanců 

- choreografie k jednotlivým tancům 

- vedený soutěžní practice 

- rozvrh je pouze orientační 

Stravování:        1x denně oběd, 2x svačina, čaj zajištěn po celý den,  

Co si vzít:           sportovní oblečení na pohybovky, cvičky-piškoty, dostatečné vybavení pro   

                            tréninky (trička,kalhoty, sukně halenky, taneční obuv, …) a spoustu dalších potřebných věcí 

               včetně věcí na odpočinek. Karimatku pro relaxaci a strečink. 

Cena:   1800,- Kč na osobu a 4 dny /  ( nebo cena za jeden den 500,- Kč ) 

(Pro účastníky obou soustředění BC3 i BC1 od 13.8. do 19.8. cena celkem 2.500,- Kč.) 

Přihláška na obě soustředění pouze po konzultaci s Radkem Felcmanem. 

                             V ceně je zahrnuta: výuka (dva až 3 lektoři), strava 3x denně, pronájem sálu, energie. 

  Česká spořitelna Zlín č.ú.: 1400630399/0800  (var. s. = rodné číslo, spec. S. = 2016002) 

Konstantní symbol pro platbu  = 0308.  Termín pro přihlášení     20.6.2016!   

Adresa majitele účtu : Taneční klub Fortuna Zlín z.s., Filmová 412, Zlín  

zaplacení  celé částky do 30.6.2016, storno poplatek po 30.6.2016  je 20% z celk.částky. 

 
 

Prosím o odevzdání přihlášky do 20.6.2016  (nenaplněná kapacita bude nabídnuta jiným klubům)  !!! 
 

informace a přihlášky také na www.tkfortuna.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ing.Radek Felcman                        tel.: mobil: 776 771 323 

Filmová 412        e-mail: radek.felcman@tkfortuna.cz  

760 01  Zlín 

   

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihláška na PŠT TKF Zlín – BC1 a ostatní zájemci 16.8. až 19.8.2016      
Já níže podepsaný přihlašuji níže uvedenou dceru (syna) na soustředění v termínu 16. až 19.8.2016 

 

 

 

Jméno ………………….    Příjmení ………………………   Dat.narození …………………. 

 
 

Adresa …….……………  Tel. domů …………………..….   Mob. tel. rodiče ………...…..…  

 

Poznámka ……………………….       Přihláška i na termin 13.8. až 15.8. zakroužkujte ANO 
 

 

Ve Zlíně dne …..  Podpis zákonného zástupce (rodiče):                   ……………..……………. 

 

                                                             

  

Při příjezdu odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti ne starší než tři dny ! 

Potvrzení o bezinfekčnosti k dispozici po příjezdu, nebo na www.tkfortuna.cz . 

Po vyplnění odstřihnout a odevzdat 

http://www.tkfortuna.cz/
mailto:radek.felcman@tiscali.cz
http://www.tkfortuna.pescz.cz/

