Taneční soustředění - léto 2022
MARCEL & LENKA GEBERTOVI
Pětinásobní mistři ČR Profesionálů
Čtyřnásobní mistři ČR Amatérů
FINALISTÉ ME PROFESIONÁLŮ
Zveme Vás na taneční soustředění standardních tanců do prostorů obrovského tanečního sálu v Košeticích u
Pelhřimova. V jednom komplexu se nachází ubytování, taneční sál i jídelna.
Soustředění se skládá ze seminářů a z individuálních lekcí s předními českými trenéry. Součástí jsou také practice a
Match Analyses - sólo tance před porotou, které budou bodově ohodnoceny.

Letos přivítáme jednoho z nejlepších trenérů a tanečníků světa MIRKA GOZZOLIHO.

Košetice (u Pelhřimova) - areál AGROPODNIK Košetice a.s.
3. běh 28. - 31. 7. 2021 příjezd 27. 7. po 18:00, nebo ve čtvrtek ráno do 9:00
➢ Speciál Standard - Třídy B,A,M
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Trenéři:
Marcel a Lenka Gebertovi (28. - 31.7.)
Dobromil Nováček (29.7.)
Renata Mrázová (28. - 29. 7.)
Jiří Pohlodek (30. - 31. 7.)
MIRKO GOZZOLI (29. - 31. 7.)

✓
✓
✓
✓
✓
✓

1. den: 3 x 45 min. seminář - čeští trenéři, practice
2. den: 3 x 45 min. seminář - čeští trenéři, Match Analyses
3. den: 2 x 45 min. seminář MIRKO GOZZOLI, practice
4. den: 2 x 45 min. seminář MIRKO GOZZOLI
Možnost individuálních lekcí s trenéry (cena dle trenéra; Mirko G. 160 EUR/45min.)
Cena: 3.200 Kč na osobu (+strava a ubytování, 2.100 Kč)

Strava a ubytování:
Stravování probíhá přímo v areálu Agropodniku v jídelně pod tanečním sálem. Pitný režim je zajištěn ke každému
jídlu. Ubytování je také přímo v areálu ve 2-4 lůžkových pokojích.
Jeden běh: 4 x nocleh, 4 x jídlo (snídaně, oběd, večeře, poslední den bez večeře): 2.100 Kč na osobu.
Navýšení ceny je spojeno s výrazným navýšením cen ze strany Agropodniku.
Přihlášení:
Na soustředění se přihlaste elektronicky zde

PŘIHLÁŠKA

Celkovou částku (kurzovné + stravování a ubytování) uhraďte do 25. června, převodem na účet: 234960477 /
0300 (ve zprávě pro příjemce uveďte JMÉNO, PŘÍJMENÍ a BĚH), název účtu: Marcel Gebert s.r.o., K Habrovce
674/6, 140 00 Praha 4, IČ: 29040256.
Sourozenci mají slevu 250 Kč na osobu.
Při účasti na dvou bězích (1.+2., 1.+3. nebo 2.+3.) je sleva 250 Kč na osobu.
Pokud se budete moci zúčastnit jen části běhu, stanovíme pro Vás individuální cenu. Víkend 1.900 Kč (+ strava a
ubytování).
Počet párů je omezen, pořadí dle zaplacení.

Další informace:
Cesta do Košetic:
✓ Od Prahy: D1, exit 66 na 150 Čechtice, cca 1 hod.
✓ Od Brna: D1, exit 81 na 130 Želiv, cca 1 hod 10 min.
Co s sebou:
✓ Prohlášení o bezinfekčnosti (v příloze prohlášení pro děti i pro osoby starší 18-ti let)
✓ Vhodnou taneční obuv. Dámám doporučujeme vzít si také obuv volnější (třeba starší), případně boty
practisky, aby si nohy odpočinuly a aby se zabránilo vzniku puchýřů.
✓ Sportovní obuv na strečink.
✓ Velké množství tréninkového oblečení, abyste byli stále v suchém a voňavém :-)
Příjezd a odjezd:
✓ Příjezd je v den předcházející zahájení běhu, po 18:00, s možností trénování. Ve 21.00 proběhne úvodní
seznamovací setkání.
✓ Odjezd je po večeři, v cca 18.30
Storno podmínky:
10 % z kurzovného při odhlášení do 30. 6.
25 % z kurzovného při odhlášení od 1. 7.
0 % po nahlášení a zaplacení náhradníka, tzn. výměnou.
Případné dotazy a bližší informace:
Marcel Gebert: 606 807 807, marcel.gebert@email.cz
Lenka Gebertová: 602 173 088

„TÝMOVÁ PRÁCE DODÁVÁ LIDEM SÍLU.“

Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti dítěte
(Prohlášení nesmí být starší 3 dnů)

Místopřísežně prohlašuji, že syn/dcera…………………………………………………………………
datum narození …………………………… neprodělal(a) v poslední době žádné infekční
onemocnění, ani nepřišel(a) do styku s osobou mající infekční nemoc.
Trvale užívané léky: …………………………………………………………………………………………
Alergie: ……………………………………………………………………………………………………………
V případě nemoci podejte zprávu na tuto adresu: ………………………………………………..
Mobil otec: ………………………………….…. Mobil matka: ……………………………………………
Jméno a příjmení rodiče (odp. zástupce):……………………………………………………………..
V……………………….….. dne …………………….

…………………………………………….

podpis

Prohlášení o bezinfekčnosti
(Prohlášení nesmí být starší 3 dnů)

Jméno a příjmení ……………………………………………… datum narození ………………………..……
Adresa: ……………………………………………………………
Prohlašuji, že mi ošetřující lékař nenařídil změnu režimu, nejevím známky akutního onemocnění
a hygienik a ošetřující lékař mi nenařídil karanténní opatření. V posledních dvou týdnech jsem
neprodělal(a) žádné infekční onemocnění, ani nepřišel(a) do styku s osobou mající infekční
nemoc.
V……………………….….. dne …………………….

…………………………………………..

podpis

