
 
 

 

 

Dodatečné informace 

LETNÍ TANEČNÍ KEMP BOROVICE 2019 

ODJEZD: z Rybníčku v NEDĚLI 28. 7. v 15:00 (SRAZ ve 14:30) 

 Oproti původnímu letáku čas odjezdu mírně posunut!   

NÁVRAT: tamtéž v SOBOTU 3. 8. v 11:00 

CO NEZAPOMENOUT a ODEVZDAT U AUTOBUSU: 

1. Podepsané prohlášení o bezinfekčnosti s datem 27.7. nebo 28.7. 2019 

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

2. Všichni účastníci musí mít lékařem potvrzený posudek o zdravotní 

způsobilosti (v příloze) – platí 2 roky, lze využít i na jiné akce či tábory. 

POZOR posudek nevydá zastupující lékař a kontrola z hygieny ho po 

všech účastnících striktně požadovala! 

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

1.800,- Kč. Doklad o zaplacení zálohy není potřeba. 

4. Průkaz pojištěnce (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 apod.). Ložní 

prádlo ani spacáky nejsou potřeba, areál je vším vybaven. 

8. Celý letošní kemp BUDEME OBJEVOVAT AMERIKU a každý den bude 
pojat v různých stylech. Přibal tedy večerní outfit (pruhované triko) na 
mořeplavecký den, kostkatou košili, nebo vestičku a džíny na kovbojský 
den. Na indiánský den se bude hodit stare tričko, které upravíš dle sebe. 
Jeden den bude věnován i slavným americkým rodákům, tak jestli chceš 
vypadat jako “born in America” přibal i jakýkoliv kostým rodáka. Na 
závěrečný battle se budou hodit tvoje nejlepší tapláky a prošlápnutý 
tenisky. 

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 je špatný signal operátora T-
mobile i Vodafone, proto doporučujeme nechat doma i mobilní 
telephony!  

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 21. LÉTO! 


