Taneční skupina JUST US
www.just-us.cz Pořadatel letního soustředění: SUMMER CAMPS z.s., IČ: 04812847,
Žerůvky 29, 779 00 Bystročice, Adresa střediska: RS Rio Star, Čabová 627, 793 05 Moravský Beroun

Základní pokyny k letnímu soustředění JUST US
Prosíme všechny rodiče, aby si důkladně pročetli celý tento dokument.
DOPRAVA NA TÁBOR
1. INDIVIDUÁLNÍ/VLASTNÍ DOPRAVA:
Příjezd na soustředění individuální/vlastní dopravou je mezi 13:00 a 14:00 hodinou prvního dne soustředění tedy 25.
8. 2020. Odjezd ze soustředění je potom mezi 10:00 h. a 11:00 h. posledního dne, tedy 31. 8. 2020.
Adresa střediska: Rekreační areál Rio Star, Čabová 627, 793 05 Moravský Beroun, Souřadnice GPS: 49.7982722N,
17.4538572E
2. DOPRAVA ZAJIŠTĚNÁ TANEČNÍ SKUPINOU JUST US:
Odjezdové místo a čas odjezdu na soustředění:
Autobusem


Olomouc – sraz 12:30 hod. – Staré autobusové nádraží - Tržnice, plocha. Souřadnice GPS: 49.5884028N, 17.2553792E,
odjezd autobusu: 12:45 hod.

Předpokládaný příjezd do areálu bude ve 13:30 hod.

3. NÁVRAT ZE SOUSTŘEDĚNÍ – 11:30 HOD. (OLOMOUC TRŽNICE, PLOCHA)
Začátek / Zakončení soustředění:
Pobyt začíná odpolední svačinou a končí snídaní (po snídani tanečníci dostanou balíček se svačinou na cestu).
Upozornění – DOKUMENTY POTŘEBNÉ K ÚČASTI NA soustředění!
Každé dítě si s sebou přiveze vyplněné:
- Potvrzení o zdravotním stavu, které bude potvrzené lékařem. Toto potvrzení má platnost dvou let. Máte-li
tedy zdravotní potvrzení ze školy v přírodě apod., není třeba vystavovat nové.
- Prohlášení o bezinfekčnosti. Prohlášení rodičů nebo zákonného zástupce o bezinfekčnosti dítěte. Musí být
podepsáno v den odjezdu na soustředění!
- Souhlas zákonného zástupce s ošetřením
- Průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (stačí i kopie)

Bez výše zmíněných potvrzení není možný pobyt na soustředění!
Všechny formuláře a dokumenty jsou v příloze e-mailu, ve kterém jste obdrželi tyto základní pokyny nebo na webu
www.just-us.cz v sekci letní soustředění.
NEDOPORUČUJEME BRÁT S SEBOU NA TÁBOR MOBILNÍ TELEFONY. Za elektroniku a další cennosti, které
nebudou uloženy v táborovém trezoru, neručíme.

Každý účastník s sebou musí mít jedny boty na přezutí, určené do sálu/tělocvičny.
Těšíme se na Vás 

