
Dodatečné informace 

HIP HOP taneční kemp JANOV 2022 

„A-styl SURVIVOR“ 

  

 

Oproti původnímu plánu máme zajištěnou společnou přepravu autobusem       

   SRAZ na Rybníčku v neděli 31. 7. ve 13:00 

   NÁVRAT tamtéž v pátek 5. 8. ve 14:30 

U autobusu budeme vybírat: 

- léky, které dítě pravidelně užívá (nutné mít uvedeno v přihlášce), krabičku mějte označenou jménem a 

dávkováním 

- doplatek ceny kempu (většinou 2000,-, pokud i o výši doplatku nejste jistí, pište na soltysova@atyl.cz) 

Děti pak budou až na místě pobytu přímo zdravotníkovi předávat (připravte prosím do desek): 

- podepsané „Prohlášení o bezinfekčnosti“ s datem 30. 7. nebo 31. 7. a „Souhlas zákonného zástupce 

s podmínkami tábora“ (oba dokumenty naleznete v příloze a podepisuje ho rodič) 

- lékařem potvrzený „Posudek o zdravotní způsobilosti“ (opět naleznete v příloze) 

- průkaz pojištence (stačí oboustranná kopie) 

Dále s sebou: 

1. Taneční boty (tenisky) na přezutí do sálu (kvalitní a ideálně dvoje). Budeme trénovat až 5 hodin denně, tak ať 

jsou vždy k dispozici suché. Dostatek ponožek a sportovního oblečení – min. 6x tričko, dále kraťasy, tepláky, 

pevné boty na ven, pantofle, pláštěnka, hygienické potřeby. Spoustu času budeme trávit i venku, proto 

nezapomeňte na pokrývku hlavy a krém na opalování – NUTNÉ! Teplejší oblečení vhodné na večer k ohništi, 

repelent. 

2. Láhev na pití (pitný režim je zajištěn), batoh na záda, děti do 12 let i pastelky, fixy, blok na psaní. Přibalit 

můžete i oblíbeného plyšáka nebo hru (karty, skákací gumu apod.) Ložní prádlo ani spacáky nejsou potřeba. 

3. Celý letošní kemp budeme mít v tématu A-styl SURVIVOR a čekat nás budou různé výzvy v rámci 

jednotlivých kmenů. Přibalte tedy outfit pořádného survivera (trosečníka) – vaší fantazii se meze nekladou. 

Čeká na nás také CARIBIAN PARTY, která bude vyžadovat ohoz v barvě zelené nebo modré nebo obojí. 

4. Drobné kapesné (max 300,-). Na místě je kiosek s drobnými pochutinami, pohledy. Nicméně není nutné. 

Celodenní strava a pití je zajištěno. 

5. Neberte s sebou žádné cenné věci. Doporučujeme nechat doma i mobilní telefony! 

ADRESA UBYTOVÁNÍ 

Hotel Semerink. Janov nad Nisou ev. č. 1284, 468 11 Janov nad Nisou 

 

TEL. KONTAKT 

723 765 316 -‐ Mgr. Lucie Jakubcová – hlavní vedoucí                                                                

                                                                                                    

 

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

mailto:soltysova@atyl.cz

