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ODJEZD z Rybníčku (u parkoviště v ul. U Nisy) v NEDĚLI 3. 8. v 10:30. 

NÁVRAT na Rybníček v SOBOTU 9. 8. v 11:00. 
. 
CO NEZAPOMENOUT: 

1. Podepsané prohlášení o bezinfekčnosti s datem 3. 8. nebo 2. 8. (ke stažení 
www.astyl.cz) – NUTNÉ!! 

2. Děti mladší 15 let musí mít lékařem potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti (ke 
stažení www.astyl.cz) – platí 1 rok. Pokud budete chtít originál posudku použít i 
později, odevzdejte nám prosím kopii.  

3. Pokud platíte, pak finanční částku k uhrazení doplatku (pokud si nejste jisti, kolik 
máte doplácet, volejte 723 765 316 nebo pište na info@astyl.cz – většinou je to 
1500 Kč). Doklad o zaplacení zálohy není potřeba brát s sebou. 

4. Průkaz pojištěnce (doporučujeme mít originál u sebe, i když jste nám již odevzdali 
kopii). 

5. Léky, pokud je užíváte pravidelně. Mějte krabičku označenou jménem a 
dávkováním (informujte zdravotnici u autobusu). 

6. Zvláštní boty na přezutí do sálu (kvalitní a minimálně dvoje – budete trénovat až 5 
hod. denně, tak ať jsou vždy k dispozici suché), dostatek sportovního oblečení (spíše 
vzdušné – má být velké teplo). Trénovat budeme i na venkovní stage, proto 
nezapomeňte pokrývku hlavy a krém na opalování - nutné!! 

7. Hodit se můžou i plavky (je tam bazén), teplejší oblečení vhodné navečer k ohništi, 
repelent, drobné sportovní vybavení (k dispozici hřiště i louka). 

8. Pokud nechcete přijít o srandu na parties, vezměte ještě: 
a) elegantní outfit (kluci za gentlemany, holky za dámy) 
b) černobílý funky outfit 
c) XXXXL hip hopové oblečení 
d) originální pokrývku hlavy nebo nápad na účes 
e) bílé oblečení (ne úplně nové a drahé) na barevnou bitvu.  

9. Neberte s sebou žádné cenné věci!!! 

10. Veškeré informace k akci najdeš také na astyl Facebooku. 
 

ADRESA UBYTOVÁNÍ 

Rekreační areál Krakonoš, Bílý potok pod Smrkem č. p. 150 
KONTAKT 

723 765 316 - Lucie Jakubcová  

Věříme, že spolu prožijeme super taneční týden. Už teď se na Tebe těšíme! 

http://www.astyl.cz/

