
 

 Aktualizováno :  30/6/2018 

Prázdninové soustředění pro dospělé a seniory          

  

 
Termín konání: 4.8.  a 5.8.2018 ( nástup 4.8.  8:30 až 9:00) 2 dny  (7 + 4 vyučovací  hodiny)  

Náhradní termíny 28. a 29.7., nebo 11. a 12.8.2018 – bude upřesněno 10. 7. 2018. 

 

 

  Určeno pro středně pokročilé páry po tanečních kurzech. 
     
     

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

budova MEI ( „Celnice“ vedle hlavní pošty Zlín)  

 

Lektoři             : Radek Felcman a Hana Felcmanová  (možnost i individuálních lekcí)  

     

 

Rozvrh             : bude přizpůsoben aktuální situaci (sobota 9:00 až 19:30 výuka, poté posezení v Kozlovně, 

          neděle 9:00 až 12:30) 

 
      

Stravování:       v sobotu oběd a večeře, čaj a pitný režim zajištěn po celý den (bez spaní) 

 
   

Co si vzít:           sportovní oblečení, dostatečné vybavení pro tréninky (lehké pánské kalhoty, košile, sukně halenky, 

taneční obuv, lehké přezůvky na přezutí…). Karimatku pro relaxaci a stretching. Ručník do sprchy. 

 

Cena:   1100,- Kč na osobu  pro členy TKF, ostatní 1.500,- Kč 

  V ceně je zahrnuta výuka, strava v sobotu (oběd a večeře), pronájem sálu, energie 

celkovou částku za taneční soustředění uhraďte poštovní poukázkou typu ,,C “ na níže uvedenou adresu, 

převodem na účet, nebo hotově do pokladny TKF do 20.7.2018. 
 

FIO banka Zlín č.ú.: 2501060975/2010 (var. s. = rodné číslo, spec. S. = 2018007) 

Konstantní symbol pro platbu  = 0308.  Termín pro přihlášení     20.7.2018!   

Adresa majitele účtu : Taneční klub Fortuna Zlín, Filmová 412, 760 01  Zlín  

zaplacení  celé částky do 20.7.2018, storno poplatek po 20.7.2018  je 20% z celk.částky. 

 
 

Prosím o odevzdání přihlášky do 20.7.2018  !!! 
 

informace a přihlášky 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 – dospělí a senioři – 4. a 5. 8. 2018,  

nebo 28. a 29. 7., nebo 11. a 12. 8. 2018       
  

Já níže podepsaný se přihlašuji na výše uvedené soustředění. 

Partner a partnerka: 
 

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

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

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

Ve Zlíně dne …………                                                          Podpis ………………………. 

                                                         Důležité! 

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/

