
 

                                  Dodatečné informace 

LETNÍ TANEČNÍ KEMP PECKA 2021 

“ROUND THE WORLD” 

ODJEZD: z Rybníčku v SOBOTU 31. 7. v 14:00 (sraz 13:30)! 

NÁVRAT: tamtéž v SOBOTU 7. 8. v 11:30 

U AUTOBUSU ODEVZDEJTE: 
(proto prosím dodržte čas srazu, ať máme čas vše v klidu převzít): 

1) Podepsané prohlášení o bezinfekčnosti s datem 30. 7. nebo 31. 7. 
2021 a souhlas zákonného zástupce s podmínkami tábora (oba 
dokumenty naleznete v příloze a podepisuje ho rodič) – NUTNÉ!! 

2) Lékařem potvrzený  Posudek o zdravotní způsobilosti (opět 
naleznete v příloze). Pokud budete chtít originál posudku použít i 
později, odevzdejte nám kopii. Nově toto potvrzení platí na 2 roky.  

3) Negativní PCR test - ne starší než 7 dní nebo negativní Antigenní test 
z odběrového místa - ne starší než 72 hodin nebo Osvědčení o 
prodělaném covidu - ne před více než 180 dny nebo potvrzení o 
očkování - 14 dní od druhé dávky  

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. 

 

 



 

DÁLE S SEBOU: 

1. 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. 

6x 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. 

2. 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. 

3. Celý letošní kemp budeme mít v tématu ROUND THE WORLD a čekat 
nás budou výlety na různé kontinenty. Přibal tedy outfit, který bude 
vystihovat  ASII, AMERIKU i AFRIKU – můžeš jen jeden kousek oblečení, 
nebo se vylaď celý (v rámci tématu Amerika můžeš napodobit kostýmem i 
nějakou celebritu). Hodit se budou i čínské hůlky, jednoduchý hudební 
nástroj (tamburína, dřívka, bubínek).  

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

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

ADRESA UBYTOVÁNÍ 

Rekreační areál Pecka u Nové Paky  

(č.p. 205, 507 82 Pecka u Nové Paky). 
 

KONTAKT 

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

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


