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 email.

LETNÍ TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
NO FEET 2019
Chotěboř 25. 8. – 31. 8.

Taneční studio NO FEET, Vaňkovo námětí 1a, Brno
info@nofeet.cz, 775 140 013
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 městě Chotěboř, a to od 25. až 31. srpna 2019.
Městečko Chotěboř se nachází uprostřed České republiky v kraji Vysočina a je do Brna vzdálené
přibližně 120 km. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Největší přírodní
dominantou je Údolí řeky Doubravky a Zámek Maleč. Chotěboř známá i svým pivovarem.

Ubytování
Ubytování je zajištěno v Hotelu Fantazie, který má kapacitu 128 ubytovacích míst. Pokoje jsou
vybaveny umyvadlem a v některých pokojích se nachází i sprcha se záchodem. V rámci hotelu je
možné využívat deskohernu, fotbálek stolní tenis, apod. K dispozici je také zdarma připojení WIFI.
V blízkosti hotelu se nachází i travnaté hřiště, které je možné využívat.

Adresa ubytovacího zařízení
Hotel Fantazie
Riegrova 6, 583 01 Chotěboř
724 869 837
www.hotelfantazie.cz

Stravování
Stravování zajištěné v restauraci, která je součástí hostelu a bude po dobu naší přítomnosti
vyhrazena pouze pro nás. Stravování bude formou plné penze 4x denně včetně pitného režimu
(čaj, limonáda). Není problém zařídit bezlepkové nebo vegetariánské jídlo, stačí připsat na
přihlášku.

Taneční lekce a lektoři
Letní soustředění je určeno zejména účastníkům následujících kurzů studia:


step: děti začátečníci, děti mírně pokročilí, junioři středně pokročilí, junioři pokročilí, elita;
dospělí SP+pokročilí,



street dance, break dance - děti, junioři,



jazz – děti, junioři, dospělí.

Taneční lekce budou probíhat přímo v areálu hotelu a na některé tréninky se bude docházet do
nedaleké tělocvičny (cca 10minut pěšky). Lekce povedou lektoři z NO FEET, na které jsou děti
z kurzů zvyklé. Součástí soustředění se budou konat i semináře s pozvanými hosty, promítání
tanečních videí, jam, battle, crazy show, rozlučková párty a další.

Doprava
Rádi bychom letos jeli všichni hromadně, a to vlakem. Zatím je vše v jednání, takže je možné, že
náš plán nevyjde. Veškeré informace o dopravě Vám brzy dodáme. 

Cena pobytu
Kompletní cena soustředění zahrnuje ubytování, stravu 4x denně, nájemné tanečních sálů, taneční
lektory, základní zdravotnickou péči a zajištění doprovodných akcí.
Ceny pobytu jsou následující:
I.

cena pobytu: 3990 Kč

II.

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.
Rozdělení do pokojů 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. 2019!
Přihláška se stává závaznou po zaplacení zálohy 1500Kč (ZÁLOHA JE VŽDY NEVRATNÁ)!!!
Zbytek ceny nutno uhradit do 17. 6. 2019!

