Určeno pro pokročilé tanečníky soutěžních kurzů - Future Generation,
Cool Crew a A-Team

Přijeď si vyzkoušet externí lektory, naučit se nové vychytávky,
poslechnout si knowledge a novinky z tanečního světa.
Budeme také pracovat s trenéry NL na zlepšování vlastního
vyjádření a taneční techniky. Na konci campu vybereme
finální podobu kurzů: FG, CC, A-TEAM pro sezónu 2022/2023



Místo: Rekreační středisko U Starého rybníka ve Zbraslavicích se nachází v
geografickém středu České republiky, 20 km na jih od starobylé Kutné Hory a je situováno
na břehu Starého rybníka, obklopeno lesy. Můžete využít velké množství aktivit, které
budou moci naši tanečníci 3. odpočinkový den využít. Ubytování: 2 – 6 lůžkové pokoje
hotelového typu nebo 4 - lůžkové zděné chatky (včetně lůžkovin). V areálu jsou i vybavené
tělocvičny pro taneční sport. Strava: Plná penze + pitný režim a svačiny. Doprava:
společně autobusem.
V ceně je ubytování – 7 nocí, plná penze, svačiny, tréninky - vč. pronájmu TV, workshopy s
externími lektory, pitný režim, pedagogický dozor 24h, lůžkoviny, lektoři pro vybraná
zaměření, služby zdravotníka, zábavný program během celého turnusu a doprava společně
autobusem.
Cena
SUMMERCAMPU NO
LIMIT
8 dní. vč. cesty autobusem z
ČB

TURNUS
DVK, JVK i HVK
13. - 20. 8. 2022
5500 Kč
+ 600 Kč doprava

Future Generation 7 - 12 let
(ročníky 2011 a mladší)
Cool Crew 13 - 16 let (ročníky
2007 - 2010)
A-Team od 15 let (ročníky
2008 a starší)

Podmínky přihlášení, platba a storno podmínky:
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK PRO FG, CC, A-TEAM: 6.2.2022 (po tomto
datu bude otevřena veřejnosti a dalším kurzům TSNL)
Jakmile se přihlásíte na summercamp, je potřeba přihlášku potvrdit zaplacením
nevratné zálohy ve výši 50% ceny (bez dopravy) do 14 dnů od podání přihlášky.
Záloha je zavedena z důvodu STORNO PODMÍNEK ve Zbraslavicích. Zbytek platby stačí
uhradit do 5.6.2022.
POKYNY K PLATBĚ:
1) 50% ceny soustředění uhraďte do 14 dnů od podání přihlášky
2) druhou polovinu ceny summercampu uhraďte do 5.6.2022
PLATEBNÍ ÚDAJE:
č.ú.: 2000296664/2010
VS: rodné číslo tanečníka/ce.
Do poznámky prosím uveďte: jméno a příjmení tanečníka/LS/zkratka kurzu v roce
2021/2022 (např. JanaNovakova/LS/coolcrew)
STORNO PODMÍNKY POBYTU:
1) záloha splatná při přihlášení se nevrací.
2) 31 dnů před odjezdem včetně = storno 100%.
3) pokud nebude možné uskutečnit SUMMERCAMP z důvodu vládních nařízení, bude vám
celá částka vrácena.

DOPORUČUJEME VÁM ZAKOUPIT POJIŠTĚNÍ POBYTU VČ. ÚRAZOVÉHO
POJIŠTĚNÍ. POJIŠTĚNÍ NENÍ SOUČÁST CENY SUMMERCAMPU TSNL. (Dostali
jsme doporučení na POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS - Kooperativa, vztahuje se i na
onemocnění účastníka)
Po uhrazení zálohy za soustředění obdrží tanečníci podrobnější informace a potvrzení o
bezinfekčnosti. Pokud budete mít zájem o další zpestření pobytu, můžete si danou aktivitu
objednat na místě:
Areál vysokých lan – lanové centrum ve výšce 3m + instruktor

189 - 222 Kč

Paintball od 15-ti let, v ceně za paintball je 5 kuliček, každá další kulička je 2,- platba na místě za
kuličky, pod 18 let je potřeba písemné potvrzení rodičů se souhlasem o zúčastnění,

149 - 249 Kč

Paddleboard od 15-ti let
Kajaky
Aquazorbing

130 Kč

Lukostřelba

130 Kč

Horolezecká stěna + instruktor

150 Kč

Konečné ceny aktivit se upřesní až po přesném počtu účastníků z našeho týmu.

Vyplněnou přihlášku pošlete co nejdříve, místa jsou omezena.
Možnosti: naskenovanou na email: mail@tsnolimit.cz , papírově odevzdat v kanceláři TS,
vhoďte do schránky či zašlete poštou na Taneční studio No Limit, z.s., Lidická 1272/240,
České Budějovice, 37007. Budeme se těšit na vás a na zážitky s vámi (pro přihlášení stačí
vytisknout pouze stranu se závaznou přihláškou)
Kontakt pořadatel TSNL : Mgr. Eliška Studničková, 723 330 977, mail@tsnolimit.cz

Závazná přihláška na SUMMER NO LIMIT CAMP 2022– Zbraslavice
PO VYTISKNUTÍ zakroužkujte o jakou věkovou kategorii a kurz
máte zájem v sezóně 22/23
● TURNUS datum: 13. - 20. 8. 2022
○ zájemce FG DVK: 6100 Kč vč. dopravy
○ zájemce CC JVK: 6100 Kč vč. dopravy
zájemce A-TEAM: 6100Kč vč. dopravy
Platba (zakroužkujte!)
● převodem na účet (POKYNY K PLATBĚ VÝŠE) – kromě 600 Kč dopravy!
● na fakturu ( př. pro zaměstnavatele ) - pošlete s přihláškou objednávku na IČ:
22767282
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………
Datum narození...........................
RČ:…………………………Adresa………………………………………………...….......................
........................
PSČ:………………….....
Mobil: (do 15 let
rodiče)……………………………………................................Pojišťovna.:………………
E-mail:…………………………………………..............................................
KONTAKTNÍ OSOBA během Summercampu (NUTNÉ být po dobu účastníka k dispozici)
Jméno, příjmení a vztah k účastníkovi ….............................................
+tel. číslo:........................
DIETA nebo omezení:
Svým podpisem stvrzuji pravdivost výše uvedených údajů a souhlasím se storno podmínkami
uvedenými v tomto letáku. Také souhlasím se zveřejněním 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.

Datum :………………………….

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

