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tábor probíhá v Tanečním studiu Tančírna na adrese Dělnická 12, Praha 7
vždy od pondělí do pátku , každý den od 9:00 – 17:00 , sraz dětí 8:30 hodin
v pátek závěrečné vystoupení pro rodiče, ukázka toho co se děti za týden naučily
děti jsou rozdělené podle věku a úrovně svých tanečních zkušeností na dvě až tři
skupiny , dle počtu účastníků
děti se potkají s několika styly tance a s několika lektory, mají tak někteří možnost se
rozhodnou , zda je tanec baví a který styl tance jim nejvíce vyhovuje
pro děti je každý den nachystán oběd a dvě svačiny, v případě má-li Vaše dítě nějaká
dietní omezení, tak nás prosím včas upozorněte a my se Vám pokusíme vyhovět,
pitný režim je také zajištěn
tábor je fyzicky náročný a je vhodný pro děti, které jsou zvyklé fyzickou zátěž , děti se
zdravotním omezením musí mít potvrzení od lékaře, že tuto zátěž zvládnou
jak asi vypadá den příměstského tábora: pouze informativní, vše se pak přizpůsobuje
daným skupinám:
8:30 – sraz
9:00 – 10:00 – první taneční blok
10:00 – 10:30 – svačina
10:30 – 12:00 – druhý taneční blok
12:00 – 12:30 – oběd
12:30 – 14:00 ( 14:30 ) - odpočinek ( promítání ), výtvarná činnost…….atd.
( dle věkových skupin a náplně tábora )
14:00 – 15:30 – třetí taneční blok
15:30 – 16:00 – svačina
16:00 – 17:00 – rekapitulace , všechny skupiny se potkají a navzájem si
ukážou co se naučily
17:00 – 17:30 – vyzvedávání dětí
s sebou dítě potřebuje : pohodlné oblečené vhodné k tanci ( legíny, triko,
kraťasy…),mikinu, boty vhodné k tanci ( piškoty, taneční boty – tzv.jazzovky)
plastová lahev, menší děti mohou mít s sebou polštářek vhodný k polednímu
odpočinku atd.
co s sebou dítě nepotřebuje: mobilní telefon, tablet, PSP atd., tyto věci jsou
rozhodně přísně zakázané v průběhu výuky, doporučujeme vůbec nebrat a rozhodně
za cenné věci neodpovídáme
tábor je koncipovaný hlavně zábavnou formou a je vhodný i pro děti, které ještě
nikdy netančily a mají chuť si tanec vyzkoušet, rozdělení skupin nám pomáhá děti
právě nejen podle věku, ale i taneční úrovně rozdělit
změna lektora vyhrazena
platba: pečlivě si prosím přečtěte na přihlášce platební podmínky a storno poplatky
v případě zrušení Vaší rezervace .Doporučujeme sjednání pojištění storna ( informace
na naší recepci, kontakt na osobu, která Vám s tím pomůže ). Záloha je splatná ihned
po Vaši závazné rezervaci ( odevzdání přihlášky ), v případě že záloha není zaplacená,
tak neručíme za rezervaci Vašeho místa ( kapacita omezena )
v případě dotazů kontaktujte naší recepci: recepce @tancirna.org nebo
tel: 775 76 76 26

