
 
 

Dodatečné informace letní taneční kemp 

BOROVICE 2017 

ODJEZD: z Rybníčku v NEDĚLI 30. 7. v 15:20 (SRAZ v 15:00)   

NÁVRAT: tamtéž v SOBOTU 5. 8. v 10:45  

POZN.: Tanečníci z Prahy, kteří přijedou sami, buďte na místě v 16,00 hod. 

CO NEZAPOMENOUT a ODEVZDAT U AUTOBUSU: 

1. Podepsané prohlášení o bezinfekčnosti s datem 30. 7. nebo 29. 7. 2017 

a souhlas s podmínkami zákonného zástupce (v příloze) – NUTNÉ! 

2. Děti mladší 15 let musí mít lékařem potvrzený posudek o zdravotní 

způsobilosti (v příloze) – platí 1 rok, je tedy možné využít posudek z 

loňska. Pokud budete chtít originál posudku použít i později, 

odevzdejte nám kopii. 

3. Pokud platíte, pak finanční částku k uhrazení doplatku - většinou je 

to 1500 Kč). Doklad o zaplacení zálohy není potřeba. 

4. Průkaz pojištěnce (stačí oboustranná kopie). 

5. Léky, pokud je užíváte pravidelně (nutné mít uvedeno v příhlášce). Mějte 

krabičku označenou jménem a dávkováním a odevzdejte u autobusu 

zdravotnici. 

 

 

 



6. OBLEČENÍ: 

Taneční boty (tenisky) na přezutí do sálu či stage (kvalitní a ideálně dvoje 

– budete trénovat až 5 hod. denně, tak ať jsou vždy k dispozici suché), 

dostatek ponožek a sportovního oblečení (spíše vzdušné – min. 5x 

tričko,  dále kraťasy, tepláky), pevné boty na ven, pantofle, pláštěnka, 

hygienické potřeby. Spoustu času budeme trávit i venku, proto 

nezapomeňte, pokrývku hlavy a krém na opalování - nutné!  

Hodit se budou i plavky, velký ručník (je tam bazén), teplejší oblečení 

vhodné na večer k ohništi, repelent. 

7. Nezapomeň lahev na pití (každopádně pitný režim je zajištěn), batoh na 

záda, děti do 12 let i pastelky nebo fixy, blok na psaní. Přibalit můžeš 

oblíbeného plyšáka nebo hru (karty, fresbee, skákací gumu ap.). Ložní 

prádlo ani spacáky nejsou potřeba. Areál je vším vybaven. 

8. Pokud nechcete přijít o srandu na parties vezměte s sebou něco “funky” 
(oblečení co je hodně barevné nebo má proužky, kostičty, hodit se můžou 
kšandičky). Na večer s house dance se bude hodit “bílý outfit”, tedy jestli 
máš něco bílého, vezmi taky. Na XXL party přibal něco, co je hodně volné 
(třeba taťky tričko, staršího bráchy mikina). Vloni jsme si tvořili vlastní A-
STYL trička. Letos si buď opět přivezte svoje jednobarevné tričko, co si 
potisknete nebo si budete moct za 50 Kč koupit plátěný pytel na záda 
(červená nebo modrá barva), který si budete moct “vytunit” dle svého. 
Tedy přibalte případně 50 Kč navíc. “Sítotisk” tedy letos opět v podobě 
KRASOHLEDU přijede až za vámi. 

9. Drobné kapesné (max. 300 Kč), je tam kiosek s drobnými pochutinami, 
pohledy. Nicméně není nutné. Celodenní strava I pitný režim je zajištěn. 

10. Neberte s sebou žádné cenné věci. V areálu není signal operátora T-
mobile ani Vodafone, proto doporučujeme nechat doma i mobilní 
telefony !!! 

ADRESA UBYTOVÁNÍ 

Rekreační středisko Seba, Borovice 7, 295 01 Borovice 

Seba: 50°34'42.589"N, 14°55'50.661"E 

 

KONTAKT 

723 765 316 - Mgr. Lucie Jakubcová – vedoucí A-STYL LIBEREC  
 

Už se moc těšíme, že společně prošoupeme tenisky a užijeme 
spoustu legrace! 

 
A-STYL JE TU PRO TEBE UŽ 20. LÉTO! 


