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ODJEZD z Rybníčku (proti montážním závodům) v NEDĚLI 21. 8. v 10:30. 

NÁVRAT na Rybníček v  SOBOTU 27. 8. v 10:30. 

CO NEZAPOMENOUT 
1. Podepsané prohlášení o bezinfekčnosti (ke stažení www.astyl.cz). 
2. Děti mladší 15 let musí mít lékařem potvrzený Posudek o zdravotní 

způsobilosti (ke stažení www.astyl.cz). Pokud ho budete chtít po taneční 
škole vrátit zpět, vezměte s sebou prosím kopii. 

3. Pokud platíte, pak finanční částku k uhrazení doplatku (pokud si nejste 
jisti, kolik máte doplácet, volejte 723 765 316 – většinou je to 1500 Kč)  

4. Průkaz pojištěnce (kdo dosud nepřinesl okopírovaný). 

5. Kapesné (u malých dětí doporučuji max. 300 Kč – lze nechat u jejich 
vedoucího). Děti ho utrácí hlavně za drobné nákupy (nanuky, pohledy, 
extra pití – pitný režim je každopádně na celý den v podobě šťávy nebo 
čaje zajištěn). Malé děti použijí 20 Kč jako vstup na Dlaskův statek. 

6. Léky, pokud je dítě užívá pravidelně. Mějte krabičku označenou jménem a 
dávkováním (informujte zdravotnici u autobusu). 

7. Zvláštní boty na přezutí do tělocvičny (kvalitní a minimálně dvoje – 
účastníci budou trénovat až 5 hod. denně, tak ať jsou vždy k dispozici 
suché), dostatek sportovního oblečení (na tréninky každý den aspoň jedno 
tričko a dvoje ponožky a spíš delší kalhoty než šortky), doporučujeme 
chrániče na kolena. 

8. Malé děti (ročníky nar. 2002 a mladší) si nezapomenou vzít pláštěnku, 
pokrývku hlavy, opalovací krém, vhodné oblečení a obuv na venkovní hry, 
batůžek na výlety. Na tvůrčí aktivity budou potřebovat jehlu a nit, tužku, 
blok (nebo papíry) a šátek. Vzít mohou i svou oblíbenou hračku .  

9. Neberte s sebou žádné cenné věci!!! 
. 

ADRESA UBYTOVÁNÍ 
DM SZŠ Turnov 
28. října 1872, 511 01 Turnov 
 

KONTAKT 
723 765 316 - Lucie Jakubcová 
605 980 002 - Pavel Jakubec 

Všichni lektoři se na vás už teď moc těší!!! 

SHOW 
V pátek 26. 8. bude od 20:00 v tělocvičně ZŠ 

Žižkova (Žižkova 518) probíhat závěrečná 
taneční show. Rodiče a kamarádi jsou vítáni. 

Pokud si budete chtít již po show 
Vaše dítě odvézt, je to možné.  

 
 


