Letní soustředění členek Stars Ostrava – Beskydy (Karolinka)
Termín:
1. turnus - 25. 8. - 31. 8. 2019 (7 dní, 6 nocí)
Kapacita: 30 dětí, realizace při 20ti přihlášených
Místo: HORSKÁ CHATA KAROLINKA s.r.o., Bzové č. p. 330, Karolinka, 75605, Česká republika
Ubytování: ubytování nabízí možnost trénovat ve dvou vnitřních prostorech, rozsáhlé místo pro
trénink venku, bazén a nově postavené workoutové hřiště. Novinkou jsou taktéž zcela nové matrace
ve všech pokojích.
Stravování: plná penze (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře + pití po celý den) zajišťována chatou,
možnost nákupu pití a drobných sladkostí v bufetu na baru.
Doprava: vlastní až na místo ubytování.
Cena: 3 900 Kč (záloha 2 000 Kč do 31. 5. 2019, doplatek 1 900 Kč do 30. 6. 2019). Platbu proveďte
převodem na účet 2200301130/2010. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení
účastníka.
V ceně je zahrnuto: ubytování a plná penze 6 nocí, úrazové pojištění, zdravotnický a programový
materiál, tričko Letní soustředění 2019 a především jedinečný program zajišťovaný zkušenými trenéry
a lektory.
Program: letním soustředěním, které se koná až na úplném konci prázdnin, oficiálně zahájíme novou
sezónu 2020! Celý týden se budeme věnovat zcela novým choreografiím a to v kategoriích velkých
formací i sóloformací. Slečny zároveň projdou mnoha hodinami pohybových průprav a budou mít
jedinečnou možnost se během jednoho týdne, výrazně zlepšit v práci s hůlkou. Pokud tedy máte
v plánu v nadcházející sezóně pokračovat, účast výrazně doporučuji, ne-li téměř nařizuji 😊. Doučování
choreografií na trénincích je pak velmi zdlouhavé.
Co s sebou: hůlku a pompomy, oblečení na trénink (trička/nátělníky + legíny/kraťasy + vhodnou obuv
- sportovní tenisky) včetně oblečení do chladnějšího počasí (mikinu, větrovku), jazzky/cvičky do sálů,
spodní prádlo (dostatek ponožek), plavky, přezůvky do chaty, věci osobní hygieny (kartáček na zuby,
sprchový gel), ručník, opalovací krém, pokrývka hlavy, šátek, baterku, menší kapesné… A samozřejmě
vše ostatní, co jako zkušený rodič uvážíte za vhodné :)
Realizační tým: Jana Adamowiczová, Karin Šigutová, Klára Klimková, Markéta Šigutová
Informace, přihlášky: informace Vám poskytnou všechny naše trenérky, případně pište na mail
mazoretky.stars@seznam.cz či volejte na číslo 776 539 266 (Jana Adamowiczová). Přihlásit se můžete
pomocí online formuláře –viz - https://goo.gl/forms/8ocxNc4oCuhHQudu1, všechny další potřebné
pokyny obdržíte po vyplnění přihlášky, případně je naleznete na další straně. Přihlašování, včetně
odeslání všech potřebných dokumentů a platby zálohy, se uzavírá 31. 5.

Storno podmínky: stornovat pobyt na letním soustředění je možné pouze z neočekávaně vzniklých
zdravotních důvodů potvrzených lékařem. O storno je třeba písemně žádat na mail:
mazoretky.stars@seznam.cz
Storno se počítá od doby přijetí Vašeho mailu a je vypočítáno následovně:
•
•

do 1. 6. 2019 – storno poplatek činí 25 % z celkové ceny pobytu
ve lhůtě kratší než 14 dní před začátkem tábor – storno poplatek činí 100 % z celkové ceny
pobytu

Veškeré zpětné platby vyřizujeme do 31. 8. 2019 zasláním zpět na Váš účet. Pokud za sebe v případě
storna najdete náhradu, storno poplatek odpadá.
6 kroků pro úspěšný odjezd na letní soustředění 2019:
Pro přehlednost uvádíme seznam kroků, které je třeba učinit pro plné přihlášení na Letní Soustředění:
1) Do 31. 4. vyplnit ONLINE PŘIHLÁŠKU https://goo.gl/forms/8ocxNc4oCuhHQudu1
2) Do 31. 5. zaslat naskenované LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ, KARTIČKU POJIŠTĚNCE a ČESTNÉ
PROHLÁŠENÍ O ÚČASTI DÍTĚTE na mazoretky.stars@seznam.cz
3) Do 31. 5. zaplatit ZÁLOHU 2 000,- na účet 2200301130/2010. Do zprávy pro příjemce prosím
uveďte jméno a příjmení účastníka.
4) Do 30. 6. zaplatit DOPLATEK 1 900,- na 2200301130/2010. Do zprávy pro příjemce prosím
jméno a příjmení účastníka.
5) Vytisknout si ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI. V den odjezdu ho označit datem,
podepsat a odevzdat zdravotníkovi na místě srazu.
*) Sledovat náš Facebook či Instagram v době konání akce, kde budeme umisťovat fotky a videa
Vašich šťastných mažoretek. A nezapomenout být šťastný sám :)

