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LETNÍ  
TANEČNÍ KEMP

TRÉNINKY� 
ZÁBAVA 

INSPIRACE 
ZÁŽITKY�

TANČIT BUDEME

NONSTOP

PRO ČLENY I NEČLENY A-STYLU

PRO DĚTI JIŽ OD 7 LET

Minimálně 2-3 tréninky denně, 
večerní tématické party, 
 venkovní krytá stage, velký sál :) 

Pro děti je zajištěn 
celodenní dozor  
i spousta aktivit mimo 
tréninky, letos na téma 
OBJEVOVÁNÍ 
AMERIKY

28.7. - 3.8. 2019

UBY�TOVÁNÍ 
Rekreační středisko Seba, 
Borovice u Mnichova Hradiště.� 
Zděná budova či chatky, hřiště, 
ohniště, velký  bazén
….�a spousta přírody okolo.�

STRAVOVÁNÍ 
Plná penze přímo 
v místě ubytování.� 
Celodenní pitný režim 
zajištěn.�

DOPRAVA 
Společně autobusem.� 
 Odjezd 13:00 z Rybníčku 
 (návrat 10:45 tamtéž).�



PŘIJEĎ SI TO UŽÍT S A-STYLEM.  BUDE TO UŽ 21. LÉTO, CO TU PRO TEBE A-STYL JE!

ASTYL.cz  Přihlášku vyplňte elektronicky na www.�astyl.�cz  
do 30.�4.� 2019.� Záloha ve výši 2500 Kč  
se hradí převodem do 15.� 5.� 2019.� Doplatek 

KDO VÁS BUDE UČIT?

ZPŮSOB PLATBY A  REZERVACE

1800 Kč se hradí hotově v den odjezdu při nástupu do autobusu.� Číslo účtu - 

5222087319/0800, storno podmínky a podrobné info k platbě najdete na www.�astyl.�cz.�

 POZNÁMKA: Pokud Vám na pobyt přispívá zaměstnavatel, vystavíme na požadovanou 

částku fakturu.� Potřebné info najdete v přihlášce.� Při odjezdu je nutné odevzdat 

prohlášení o bezinfekčnosti a potvrzení od lékaře (platí pro všechny účastníky).�

Nebudou chybět naši skvělí kmenoví lektoři TOM a BUBU, jejichž doménou jsou funky 

styly, moc se těší SUMMER, která se do nás obuje hlavně v house dance.� Opět za námi 

přijede i legenda české taneční scény KALO, díky kterému hip hop dostaneš pod kůži 

a pochopíš o čem to vlastně celé je:).� Nově nebude chybět ani zástupce break dance 

scény b-boy ŠTĚPIS, který se kromě tance postará i o skvělou hudbu na našich parties 

a battlech.� Prostě nářez, při kterém nesmíš chybět!

Tanečníci budou tančit ve skupině  
dle svého věku a úrovně.

Těšte se na prověřenou partu, které Vás tanečně posune o kilometry dál 
a udělá tréninky každému na míru! 

léto 2019 


