Informace pro soutěžní skupinu KADETKY
vedoucí klubu: Jana Adamowiczová, tel. 776 539 266
trenérky:
Klára Klímková, tel. 734 106 020, Markéta Šigutová, tel. 602 615 518
e-mail:
mazoretky.stars@seznam.cz
web:
www.mazoretkystars.cz
č. účtu:
2200301130/2010
ZAJIŠTĚNÍ NA SOUTĚŽNÍ SEZÓNU 2018/2019
Kostým na formaci baton:
Kostým na formaci pom-pom:
Kostým na miniformace:
Kostým na soloformace:
Obutí:
Hůlka:
Pompomy:
Oddílová tepláková souprava:
Oddílové tričko nebo tílko:
Výbava na trénink:

zajišťuje klub
zajišťuje klub
vlastní (dle návrhu trenérky)
vlastní (dle vlastního uvážení)
bílé jarmilky (choreografie s hůlkou), bíle piškoty (choreografie s pompomy),
bílé ponožky
vlastní s černou omotávkou
vlastní stříbrné
oddílová mikina, černé legíny s potiskem
žluté s černým potiskem
obuv, černé legíny, bílé tričko, hůlka, pompomy, pití

OBJEDNÁVKY na oddílové oblečení, hůlky, omotávky apod. hlaste trenérce prostřednictvím objednávkového listu
do 30. 9. 2018.
KURZOVNÉ, PLATBY A POPLATKY
Trénink
Pohybová průprava

Čas
PO: 17:00 – 18:00

Cena
500 Kč/pololetí

Velké formace

ST: 17:30 – 19:00

1200 Kč/pololetí

Velké formace + soloformace

ST: 17:30 – 19:00 +
ÚT nebo ST: 16:30 –
17:30

2000 Kč/pololetí

Způsob platby
na vrátnici SVČ Zábřeh
převodem na účet:
2200301130/2010
převodem na účet:
2200301130/2010

Platby za 1. poletí proveďte do 30. 9. 2018, za 2. pololetí pak do 31. 1. 2019. U plateb převodem, uveďte do
poznámky pro příjemce jméno a příjmení dítěte.
Soustředění:
Startovné:

hrazeno zvlášť v hotovosti, týden před akcí, cena 100 Kč/4 hodiny
hrazeno zvlášť v hotovosti, týden před akcí, ceny se liší dle propozic soutěže
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 a 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.

