
FANTASYDANCESTUDIO

JE TO TU!
Neuvěřitelně se těšíme na léto a s ním blížící se 13. letní soustředění 
Fantasy Dance Studia! Každý rok je to jedna z našich nejpovedenějších 
společných akcí a i tentokrát plánujeme tuto tradici dodržet se všemi,
kteří milují tanec a náš skvělý team Fantasy tanečníků a tanečnic :)

Toto léto si oba taneční týdny tradičně užijeme ve sportovně-rekreačním 
středisku Radost ležícím na kraji vesnice Dol u Sedlic, 9 km od jihočeského 
města Blatná. Areál je pro potřeby našeho soustředění ideální.

PROGRAM
Na každý den máme připravený opravdu pestrý program! Vedle pořádné 
porce prosluněných tréninků (2x - 3x denně), se už teď těšte na spoustu 
skvělých společných akcí v přírodě i uvnitř - vtipné seznamovací
a stmelovací hry a soutěže, teamové vytváření, všemožné turnaje, večerní 
battly a jamy, promítání tanečních videí a společné povídání nejen o tanci. 
O vaše pohodlí, zábavu a tréninky se bude starat team vám dobře známých 
a zkušených lektorů.

Na obou termínech nás čeká nejen spousta nových choreografií, pohybů
a znalostí, ale samozřejmě i hromada legrace a pohody u bazénu, prostě
to pravé Fantasy soustředění! Každý z lektorů má dlouholeté, nejen 
taneční, zkušenosti s dětmi a vedením kolektivu. O vaše děti tak bude 
skvěle postaráno. Splnění potřeb každého, kdo je součástí soustředění,
je vždy naší nejvyšší prioritou!

UBYTOVÁNÍ
Ubytovaní budeme ve vybavených pokojích v hlavní budově areálu, 
stravovat se budeme 5x denně s nepřetržitým pitným režimem. K dispozici 
je tu pro nás velká tělocvična, venkovní bazén, spousta hřišť, společenská 
místnost s TV, obchůdek, a speciálně pro naše potřeby vybudovaná taneční 
stage. Na soustředění nás odveze vlastní autobus, bližší informace
o odjezdu a potvrzení o bezinfekčnosti naleznete 14 dní před odjezdem
na našich internetových stránkách fds.cz.

ZABALIT
S sebou si určitě vezměte kartičku zdravotní pojišťovny, potřebné léky (se 
seznamem o jejich užívání pro zdravotnici), boty na tancování a dostatek 
tanečního oblečení - trička, tepláky a kraťasy. Nezapomeňte na plavky, 
kšiltovku, láhev na pití na tréninky, teplé oblečení v případě chladného 
počasí, kapesné dle vašeho uvážení a sportovní náčiní. Ale pozor, za cenné 
věci si ručí každý sám.

Stejně jako minulý rok budou mít mladší děti na 1. termínu povoleno 
používat mobilní telefony pro komunikaci s rodiči každý den vždy po 
večeři, před večerním programem. V případě potřeby samozřejmě mohou 
rodiče kontaktovat kohokoli z trenérů kdykoli v průběhu celého soustředka.

CENA
Cena soustředění je 4400 Kč. Platbu můžete rozložit na dvě splátky takto: 
zálohu 2400 Kč zaplaťte prosím do 20.5.2016 v hotovosti trenérovi
na vašem tréninku v nadepsané a zalepené obálce, doplatek 2000 Kč
pak přineste spolu s potvrzením o bezinfekčnosti znovu v nadepsané
a zalepené obálce v den odjezdu k autobusu.

Po individuální domluvě nabízíme možnost zúčastnit se obou termínů 
soustředění. Cena druhého termínu soustředění je pak zlevněna
na 3900 Kč. Účastníkům doporučujeme sjednat úrazové pojištění,
které nezajišťujeme.

PŘIHLÁŠKA
Přihlášení na soustředění probíhá stejně jako minulý rok pouze přes 
internet vyplněním přihlášky přímo na našich internetových stránkách 
fds.cz. Neuvěřitelně se na všechny těšíme, v případě jakýchkoli dotazů 
ohledně soustředění se kdykoli obraťte na Annie.

Email: annie@fds.cz, tel.: 777 125 804
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