
Prázdninová škola tance pro Juniory – standardní tance        
 

Termín konání soustředění (prázdninová škola tance):     

10. 8. až 13. 8. 2021, 8:30 až 16:30   

                            Nástup 10. 8. 2021 od 8:00 do 8:20 hod.; 4 vyučovací dny po 6 vyučovacích hodinách 

                            Určeno pro stávající tanečnice a tanečníky z oddělení BC1, pro nové jen na základě dohody.   

  Noví kluci poloviční cena! 

   

 

Místo konání:     budova bývalé Celnice, Bartošova ul. 4393, 760 01  Zlín, 3.etáž 

Lektoři:              Radek Felcman  + asistent 

Náplň soustředění:             -      pohybová a taneční průprava, rytmika 

- principy standardních tanců a choreografie 

Rozvrh:  bude přizpůsoben aktuální situaci (8:30 až 16:30)  

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

   

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. 

Cena:   1700,- Kč na osobu za čtyři dny (cena za jeden den 500,- Kč) pouze pro členy TK Fortuna Zlín 

se zaplaceným 1. pololetím 2021 = jaro 2021 (ostatní 1.900,- Kč) 

Snížená cena s ohledem na přerušení výuky v době mimořádných opatření. 

  Hygienické podmínky se řídí aktuálním platným nařízením Vlády ČR. 
                             V ceně je zahrnuta: výuka (dva lektoři), strava 2x denně, pronájem sálu, energie 

Celkovou částku uhraďte převodem na účet, nebo hotově do pokladny TKF.  

Po dohodě je možná účast se slevou na více termínech.  

FIO banka Zlín č.ú.: 2501060975/2010 (var. s. = dat. narození, spec. s. = 2021004) 

Konstantní symbol pro platbu  = 0308 do poznámky uveďte prosím  jméno. 

Termín pro přihlášení: 10. 7. 2021!   

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

zaplacení  celé částky do 10. 7. 2021, storno poplatek po 10. 7. 2021  je 30% z částky. 
 

 

informace a přihlášky:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ing.Radek Felcman    tel.: mobil: 776 771 323                           e-mail: radek.felcman@tkfortuna.cz         

 

 
              

  

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihláška na PŠT ve STT pro Juniory - 10. 8. až 13. 8. 2020, 8:30 až 16:30  
 

(Formulář pro přihlášení lze vyplnit také na www.tkfortuna.cz/akce.php )  
 

Já níže podepsaný(á) přihlašuji své dítě na PŠT TK Fortuna Zlín: 

 

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

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

Poznámka ………………………………………………………………………………………. 
 

Ve Zlíně dne …….. Podpis zákonného zástupce (obou rodičů): otec……………..……………. 

 

                                                                                                  matka ……………..……………. 

 

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

K dispozici po příjezdu, nebo na www.tkfortuna.cz . 
 Souhlas se zpracováním osobních údajů: Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Taneční klub Fortuna 

Zlín z.s., Filmová 412, 76001 Zlín, IČ: 48472166 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou 

dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi 

tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 

Po vyplnění odstřihnout a odevzdat v co nejkratším termínu, nebo vyplnit přihlášku na www.tkfortuna.cz/akce.php 
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