
Stornopodmínky 

Omluvit nepřítomnost na tanečním soustředění NO FEET nejpozději v den nástupu bez 

stornovacího poplatku lze pouze: 

 ze zdravotních důvodů (po předložení lékařské zprávy), 

 z vážných osobních důvodů (s patřičným písemným zdůvodněním, v případě osob mladších 

18 let podepsaným zákonným zástupcem) 

 

!!! V případě nepřítomnosti na soustředění z výše uvedených důvodů se vrací 90% doplatku 

ceny soustředění, ZÁLOHA JE VŽDY NEVRATNÁ!!! 

V případě neúčasti bez omluvy účtujeme stornopoplatky ve výši plné ceny soustředění. 

Důležité dokumenty 

Účastník je povinen po příjezdu odevzdat pověřené osobě tyto důležité doklady: 

 potvrzení o bezinfekčnosti 

 posudek o zdravotní způsobilosti (účastníci do 18 let) 

 kopie karty pojištěnce 

 u starších 15 let kopie občanského průkazu 

 léky, které dítě pravidelně užívá (včetně způsobu užívání) 

 

Další informace o soustředění (jako například hodina příjezdu či odjezdu) budou zveřejňovány na 

webových stránkách studia (www.nofeet.cz) a po odevzdání závazné přihlášky zasílány na Váš e-

mail.  

 

 

 

 

 



LETNÍ TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 

NO FEET 2017 

Sloup 26. 8. – 2. 9. 

 

 
 

Taneční studio NO FEET, Vaňkovo námětí 1a, Brno 

info@nofeet.cz, 775 140 013 

www.nofeet.cz 

 

http://www.nofeet.cz/


Taneční studio NO FEET pořádá letní taneční soustředění 

Zúčastněte se ho spolu s námi!!!!!! 

Letní soustředění studia NO FEET se uskuteční v městysu Sloup, a to od 26. srpna do 2. září 2017.  

Sloup je vstupní branou do jedinečné CHKO Moravský kras. Největší přírodní dominantou a 

turistickou atraktivitou městyse jsou místní Sloupsko-Šošůvské jeskyně se světoznámou Eliščinou 

jeskyní, krápníkem Svícnem a jeskyní Kůlnou. Ze Sloupu jsou po turistických stezkách lehce 

dostupné všechny ostatní veřejnosti přístupné jeskyně Moravského krasu včetně propasti 

Macocha.  

Ubytování 

Ubytování je zajištěno v Rekreačním středisku ČERMÁK ležícím ve Sloupu na kraji lesa v pěkném 

prostředí (CHKO Moravský kras) a sousedícím s místním koupalištěm. Součástí rekreačního 

střediska je sportovní areál (hřiště na malou kopanou, víceúčelové hřiště, antukové hřiště, venkovní 

stoly na stolní tenis). K dispozici jsou i dvě ohniště a také wifi připojení zdarma.  

Ubytování pro účastníky soustředění bude zajištěno v hlavní budově a přilehlých zděných chatách 

v celkové kapacitě 46 lůžek s vlastním sociálním zázemím, zbylá místa pak ve čtyřlůžkových 

chatkách letního typu (vybavené lůžkovinami; sociální zařízení společné).   

Adresa ubytovacího zařízení  

Rekreační středisko ČERMÁK 

679 13 Sloup v Moravském krasu  

www.rscermak.cz 

Stravování 

Stravování zajištěné v ubytovacím zařízení RS Čermák formou plné penze bude poskytováno 4x 

denně včetně pitného režimu (čaj) v samoobslužné jídelně. Účastníkům soustředění bude také 

k dispozici bufet s nápoji a drobným občerstvením v jídelně střediska.  

Taneční lekce a lektoři 

Letní soustředění je určeno zejména účastníkům následujících kurzů studia:  

 step: začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, pokročilí, elita; děti začátečníci/mírně 

pokročilí, děti středně pokročilí/pokročilí 

 street dance: D-A, D-B, J-A, J-B, H-A 

 jazz: děti začátečníci, děti mírně pokročilí, děti středně pokročilí, junioři mírně/středně 

pokročilí, elita  



Taneční lekce se budou konat v kulturním domě, základní škole ve Sloupě (cca 5 – 10 minut chůze 

od ubytovacího zařízení) a některé také v RS ČERMÁK pod vedením lektorů NO FEET. Součástí 

soustředění budou i semináře s pozvanými hosty, promítání tanečních videí, jam, battle, crazy 

show, rozlučková párty a další. 

Doprava 

Dopravu si každý z účastníků hradí a zajišťuje sám! 

Cena pobytu 

Kompletní cena soustředění zahrnuje ubytování, stravu 4x denně (včetně pitného režimu), nájemné 

tanečních sálů, taneční lektory, základní zdravotnickou péči a zajištění doprovodných akcí. 

Ceny pobytu jsou následující: 

I. cena pobytu (letní chatka): 3590 Kč 

II. cena pobytu (zděná budova): 3990 Kč 

III. cena pobytu pro děti do 11 let včetně (zděná budova, pečovatelka): 4390 Kč 

(Účastníci nad 18 let jsou povinni na místě zaplatit rekreační poplatek 10Kč/den). 

Děti do 11 let bez výjimky hradí částku 4390 Kč, neboť jim je zajišťován odborný dohled a 

celodenní program. Právě z tohoto důvodu je částka za soustředění vyšší. 

Dětem do 15 let je automaticky přiřazeno ubytování ve zděné budově ve společnosti zdravotníka a 

lektorů (na letní chatku lze změnit na základě písemného vyjádření zákonného zástupce). Po 

vyčerpání kapacity zděných budov budou dalším zájemcům nabídnuty letní chatky. 

Účastníkům starším 15 let jsou automaticky přiřazovány chatky letního typu (v případě volných 

kapacit ve zděných budovách lze po domluvě změnit na zděnou budovu). 

Rozdělení do pokojů a chatek určuje NO FEET dle věku a zařazení účastníků. Není proto možné si 

dopředu domlouvat nebo rezervovat konkrétní pokoje s konkrétními osobami.  

Způsob úhrady 

 POUZE HOTOVĚ na recepci studia NO FEET  

 

Uzávěrka přihlášek do 31. 3. 2017! 

Přihláška se stává závaznou po zaplacení zálohy 1000Kč (ZÁLOHA JE VŽDY NEVRATNÁ)!!! 

Zbytek ceny nutno uhradit do 16. 6. 2017! 


