Denný tábor TANEČNÁ DIVOČINA - Dôležité informácie a pokyny
Cena tábora:
Prihláška zaslaná do 28.6. = 119 eur (do tohto termínu prosíme aj vyplatiť sumu)
Suma pre súrodencov = 107 eur / dieťa
Cena zahŕňa:
- profesionálny dozor učiteľov zo SZUŠ (tanečný odbor)
- pestrý tématický program
- tanečné hodiny, prípravka vzdušnej akrobacie, rytmicko-hudobné aktivity
- vystúpenie pre rodičov (prípadne videozáznam)
- obed, desiatu, olovrant a pitný režim
- materiál na tvorivé dielne a aktivity, na výrobu kostýmov, rekvizít …
- vstupné a cestovné na výlet na Alpinku
- odmeny, diplomy
Sumu je potrebné uhradiť spolu so zaslaním prihlášky na email , najneskôr do termínu,
ktorý je uvedený vyššie:
- Žiaci SZUŠ V hotovosti v kancelárií ekonómky SZUŠ, Strojárenská 3, 04001 Košice
- Ostatní účastníci bankovým prevodom na SK17 0200 0000 0040 4583 0356
Variabilný symbol: 12162021 pre 1. turnus, 02062021 pre 2. turnus
Poznámka: Meno Priezvisko dieťaťa (dôležité!!!)
Časový harmonogram tábora:
7:30-8:00 – Príchod detí (SZUŠ Strojárenská 3)
8:00-10:00 – Mestský park (hry, súťaže, program v exteriéri)
10:00 – Desiata v parku
10:30-12:00 – Tanečné hodiny / vzdušná akrobacia
12:00-13:00 – Obed (Precise Kantína na prízemí, hneď pod školou)
13:00-14:00 – Tvorivé dielne / výroba kostýmov / kreatívne činnosti
14:00-15:30 – Tanečné hodiny / vzdušná akrobacia
15:30 – Olovrant, spoločenské hry, kľudnejšie aktivity
16:00 – Odchod detí domov
Utorok (príp. streda) – Doobedný výlet na Alpinku
Piatok o 15:30 – Vystúpenie - tanečná show pre rodičov, odovzdávanie diplomov, vyhodnotenie,
ukončenie tábora a odchod domov (ak nebude možnosť kvôli COVID-u, bude zverejnený
videozáznam)
- V prípade zlého počasia, sa výlet uskutoční v iný náhradný deň. O zmene programu vás
budeme informovať vždy min. 1 deň vopred, SMS-kou alebo osobne.
- Ak sa účastník nedostaví včas na miesto nástupu do tábora (v zmysle omeškania sa), SZUŠ nemá
voči nemu žiadne záväzky z titulu nevyužitia časti z dohodnutého rozsahu poskytovaných služieb
v tábore.
- Škody spôsobené účastníkom počas pobytu v tábore je povinný uhradiť objednávateľ. Vzniknutú
škodu oznámi objednávateľovi zástupca SZUŠ.
- Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvného vzťahu iba písomnou formou a uhradením storno
poplatku. Storno poplatok predstavuje 70% z ceny.
- V prípade nutnosti ukončenia tábora skôr (pozitívna osoba- COVID), dostanú účastníci späť
vyplatenú sumu za nevyužité dni (nevzťahuje sa na stravu)
Deti budú potrebovať:
- Pevnú obuv (najlepsie botasky), pohodlné športové oblečenie, šiltovku
- Vhodné oblečenie na tanečné a pohybové tréningy, cvičky (príp. ponožky)
- Ruksak, do kt. sa zmestí voda, desiata, príp. nejaké náhradné oblečenie
- V deň výletu: + pršiplášť, podľa počasia mikinu/bundu, repelent?
- Pri nástupe na tábor prosíme odovzdať prefotenú kartičku poistenca + podpísať formulár o
bezinfekčnosti dieťaťa
- Nedávajte deťom cennosti, mobily, peniaze – za prípadnú stratu nezodpovedáme !

