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ZAJIŠTĚNÍ NA SOUTĚŽNÍ SEZÓNU 2018 

Kostým na formaci baton:   zajišťuje klub 
Kostým na formaci pom-pom:   zajišťuje klub 
Kostým na miniformace:  vlastní (dle návrhu trenérky)  
Kostým na soloformace:  vlastní (dle vlastního uvážení) 
Obutí:      bílé jarmilky, (nutné kvůli pochodům na venkovních prostorách), bílé ponožky 
Hůlka:      vlastní s černou omotávkou 
Pompomy:    vlastní sříbrné 
Oddílová tepláková souprava:   oddílová mikina, černé legíny 
Oddílové tričko nebo tílko:   žluté s černým potiskem 
Výbava na trénink:    piškoty, černé legíny, bílé tričko, hůlka, pompomy, pití 
 

OBJEDNÁVKY na oddílové oblečení, hůlky, omotávky apod. hlaste trenérce prostřednictvím objednávkového listu do 
konce měsíce září.  

Při objednávce prosíme rovnou i objednané věci zaplatit. 

KURZOVNÉ (nejpozději do konce září 2017) 

Pohybová průprava   (PO: 17:00-18:30) 500 Kč/pololetí – platba na vrátnici SVČ 
Trénink choreografií  (ÚT: 17:30-19:00) 700 Kč/pololetí – platba na účet STARS Ostrava 
Trénink soloformací   (ST: 16:30-17:30) 900Kč/pololetí – platba na účet STARS Ostrava 
 

POPLATKY (nejpozději do konce listopadu 2017) 

Příspěvek do z. s.:    300 Kč/rok – platba na účet STARS Ostrava 
Půjčovné za kostým:   300 Kč/rok (za obnošení) – platba na účet STARS Ostrava 
Ušití nového kostýmu:    cca 1 200 - 1 500 Kč (platí klub) 
Startovné na soutěže, doprava: platí si členka sama; ceny dle pořadatelů a místa pořádání 
 

SOUSTŘEDĚNÍ FORMACE 

Rozpis soustředění naleznete na našem webu: http://www.mazoretkystars.cz/akce/soustredeni/ 
 

AKCE 

Termíny dalších akcí – vystoupení a soutěže taktéž naleznete na http://www.mazoretkystars.cz/akce/ 
 

Veškerá soustředění jsou pro členku POVINNÁ – na těchto víkendových akcích se slečny učí velké části choreografií, 
které pak na klasických trénincích velmi těžko dohánějí. Stejně tak jsou POVINNÁ vystoupení i soutěže, pokud se 
z jakýchkoliv důvodů nebude moct dostavit, žádáme řádnou omluvu. Berte prosím na vědomí, že v případě časté 
absence jak na trénincích tak na soustředěních, nebude členka schopna vystupovat a tedy se její pozice sníží na post 
náhradníka. 
 
 


