
  TS NO LIMIT pořádá 8.ročník
tradičního letního soustředění - zbraslavice 2018 

Chceš o prázdnínách zažít skvělé zážitky s týmem No Limitu? Naši lektoři pro tebe připravili opět nabitý 
týden plný nových tanečních zkušeností, zábavný program s adrenalinovými zážitky v rekreačním 
středisku. V létě 2018 opět pořádáme pro soutěžní týmy letní soustředění!

Přijeď se seznámit s našimi Limitáky, těš se jak zapadneš do naší skvělé party, naučíš se něco nového a
užiješ si spustu nových sestav od lektorů NL. Letos novinka 7 NOCÍ :-)

Pořádáme ve Zbraslavicích 2 termíny: letos novinka 7 NOCÍ 
4. - 11.8.2018
Pro děti a dospělé

Pro kurz D3S soutěžní kurz 3x týdně pro
pokročilé a profi tanečníky, pro kurz D2S
soutěžní kurz 2x týdně pro začátečníky

(ročník 2008 a mladší, 2007 – po domluvě)

Pro kurz H2E – extraliga disco a street 
dance 

nad 15 let 2003 a starší.

11. - 18.8.2018
Pro juniory

Pro JVK- začátečníci i profi tanečníci
Kurzy: J2T, J3E, S2J

(04 – 07, ročník 03 po domluvě) 

nad 15 let 2003 a starší. (po domluvě i 
mladší)

*zkratky našich kurzů naleznete na našem webu www.tsnolimit.cz

 Taneční sezóna 2018/2019 začne právě na tanečním soustředění.
 Tanečníci, kteří pojedou na soustředění mají přednost v 

přihlášení do kurzu na další rok. Kapacita míst v kurzech je 
omezena! Proto pokud máte zájem další rok tančit opět u nás a 
jste s námi  spokojeni, pojeďte s námi už v létě odstartovat 
sezónu právě do Zbraslavic.

 Místo: Rekreační středisko U Starého rybníka ve Zbraslavicích se 
nachází  v geografickém středu České republiky, 20 km na jih od starobylé
Kutné Hory. Rekreační středisko je situováno na břehu Starého rybníka a 
je obklopeno lesy. Můžete využít velké množství aktivit, které budou moci 
naši tanečníci 3. odpočinkový den využít. Léto 2018 nám bude také 
sloužit jako příprava na taneční ligu. Pro zájemce budeme stavět sóla, 
dueta i malé skupiny, které budou moci už na podzim vyrazit opět na 
soutěže CDM jako v letošním roce. Přijeď si užít disco – dance, modern 

dance, street dance, taneční workshopy od profesionálů, adrenalinové zážitky nebo jiné hry.

http://www.tsnolimit.cz/


Ubytování: dvoulůžkové, třílůžkové i čtyřlůžkové pokoje hotelového typu. V areálu i tělocvičny. Koupelna 
společná pouze vždy pro dva pokoje. Strava: Plná penze + pitný réžim + lůžkoviny + svačiny Doprava: 
společně autobusem Workshop: v ceně

Ceník: 

DÍTĚ do 15 let nižší sazba
DOSPĚLÝ už od 15 let 
vyšší sazba

1.TURNUS DVK – 
4450Kč 
1.TURNUS HVK -
4950 kč*

2.TURNUS -  JVK, S2J**
do 15 let – 4600Kč
od 15 let – 4950 Kč

+  600Kč doprava + 600Kč doprava 

*při naplnění HVK termínu soustředění nad 16 účastníků – se bude konat workshop s ext. 
lektorem
**při naplnění JVK nad 35 se bude konat soustředění s ext. lektorem

V ceně je ubytování – 7 nocí, plná penze, svačiny, tréninky, workshopy, pitný réžim, pedagogický dozor, 
lektoři pro vybraná zaměření, služby zdravotníka, program a doprava společně autobusem.

Přihlášky vyplňte co nejdříve.
Kapacita je omezena, rezervace po
uhrazení zálohy.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK do naplnění
kapacity!
Podmínky přihlášení: pokud se přihlásíte na
taneční soustředění, je potřeba zaplatit zálohu
2000Kč co nejdříve. Pokud neuhradíte bude
automaticky místo ihned uvolněno dalším zájemcům.
Záloha je zavedena z důvodu velkého zájmu o místa
ve Zbraslavicích a zároveň platíme zálohu rekreačnímu
středisku. Zbytek platby (dle turnusů): stačí uhradit do 2.6.2018 – prosíme vás, abyste 600Kč při
doplatku zaplatili hotově v kanceláři na dopravu, děkujeme za pochopení!
Platby vždy hotově v ts, nebo na č.ú.: 2000296664/2010 VS: rodné číslo tanečníka/tanečnice. Do poznámky 
prosím uveďte: jméno a příjmení tanečníka/LS/zkratka kurzu.

NOVINKA! Pokud máte zájem o další zpestření pobytu, můžete si danou aktivitu objednat na 
místě (cena bude ve Zbraslavicích upřesněna až po naplnění daného počtu tanečníků)

• Areál vysokých lan – lanové centrum ve výšce 3m + instruktor – 169 - 199Kč
• Paintball – 99 - 149Kč, v ceně za paintball je 5 kuliček, každá další kulička je 2,- platba na místě za

kuličky, pod 18 let je potřeba potvrzení rodičů se zúčastnit této aktivity
• Kajaky – 79 - 99Kč
• Lukostřelba – 89 - 149Kč
• Horolezecká stěna  + instruktor – 99 - 149Kč
• Aquazorbing – 79 - 99Kč

Ceny aktivit se upřesní až po přesném počtu účastníků z našeho týmu.
• Další možnost aktivit na místě -Paddle board apod.

• Storno podmínky pobytu: při odhlášení do 7 dnů před odjezdem včetně  - storno 800,- Kč, při 
odhlášení méně než 7 dní před  odjezdem a odjezd v průběhu soustředění  - storno 100%.



Vyplněnou přihlášku pošlete co nejdříve, nejpozději do 31.3.2018! Naskenovanou 
na email: mail@tsnolimit.cz Nebo odevzdejte v kanceláři TS, vhoďte do schránky či zašlete 
poštou na Taneční studio No Limit, z.s., Lidická 1272/240, České Budějovice, 37007.

Na   www.tsnolimit.cz   –  si můžete prohlédnout i videa a fotografie z loňských let.
Odkaz i na  facebooku nebo mrkněte na náš INSTAGRAM.

Po uhrazení zálohy za soustředění obdrží tanečníci podrobnější informace a potvrzení o 
bezinfekčnosti. Budeme se těšit na vás a na zážitky s vámi.

Kontakt: Mgr. Eliška Studničková, 723 330 977, mail@tsnolimit.cz

Odstřihněte:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Závazná přihláška na letní soustředění  TS No limit 2018– Zbraslavice –
Termín zakroužkujte:

• 1. TURNUS: 4. - 11.8.2018 DVK + HVK
• 2. TURNUS: 11. - 18.8.2018 JVK 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………….......Datum narození: …....................................

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

Mobil: (do 15 let rodiče)……………………………………Pojišťovna.:………………E-mail:…………………………………………......

Základní cena - zakroužkujte : 1. turnus DVK 5050Kč, HVK – 5550Kč (vč. dopravy)

2.turnus JVK – do 15 let – 5100Kč, nad 15 let – 5550Kč (vč. dopravy)

- aktivity platba na místě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Způsob platby:  převodem kromě 600Kč za dopravu!   

                                

Datum :………………………….    Podpis rodičů :…………………………………….(Pokud tanečnici/tanečníkovi nebylo ještě 18 let.)

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

v tomto letáku. Také souhlasím se zveřejňováním fotografií a videa účastníka z tohoto letního soustředění

na webu nebo FCB a instagramu TS NO LIMIT.  TS No Limit se zavazuje,  že uvedené údaje použije pouze 

pro organizaci letního tábora či jeho propagaci.

mailto:mail@tsnolimit.cz
http://www.tsnolimit.cz/
http://www.tsnolimit.cz/
mailto:mail@tsnolimit.cz

