B-FRESH KEMP

Taneční tábor / přípravné soustředění

15.-20. SRPEN 2021

Šafránkův mlýn
WWW.B-FRESH.CZ

TOP LEKTOŘI / TOP PROSTŘEDÍ / TANEČNÍ WORKSHOPY

NOVOU SEZONU/

ZÁBAVA / KOLEKTIV

/ PŘÍPRAVA NA

/ PRÁZDNINY / B-FRESH

INFORMACE K POBYTU
B-Fresh Kemp 15.-20.8.2021

Adresa místa konání:
Šafránkův mlýn, Drahonín 33, 592 61
Droubravník / nedaleko Tišnova /
Doprava na kemp je vlastní. Poslední 2 km vede do kempu horší a užší příjezdová cesta,
prosíme o opatrnost a ohleduplnost při vyhýbání se dalším vozidlům :-)
VĚKOVÉ KATEGORIE

PŘÍJEZD 15.8.

ODJEZD 20.8.

DĚTI r. 2010 - 2015

JUNIOŘI 10:00 - 11:30h

VŠICHNI ÚČASTNÍCI

JUNIOŘI r. 2009-2006

DĚTI 13:00 - 15:00h

KONČÍ SVŮJ POBYT

DOSPĚLÍ r. 2005 a dál

DOSPĚLÍ 15:00 - 16:00h

VEČEŘÍ A PROGRAMEM
DO 18:30 hodin

PRO KOHO JE B-FRESH KEMP VHODNÝ?
B-Fresh Kemp je soustředění pro všechny členy
soutěžních složek našeho studia, ale doporučujeme jej
všem tanečníkům i mírně pokročilým, kteří mají chuť
strávit s námi prázdninový týden, posunout se v
tanečních dovednostech a nasbírat nové zkušenosti!
B-Fresh Kemp je současně otevřen i veřejnosti.
Tento týden bereme jako formu maximálně efektivního
vzdělávání, skupinové spolupráce, vrcholové přípravy na
novou sezónu, týmového naladění a nastartování po
prázdninách letních i covidových :-)
Na B-Fresh Kemp zveme vždy ty nejlepší lektory,
profesionály a absolutní špičky ve svém oboru, kteří nám
právě zde předávají svoje know how a my na sobě pod
jejich vedením intenzivně pracujeme :-)

Celý program je pečlivě připraven pro všechny věkové kategorie, a tak i
rodiče od nejmenších dětí nemusí mít z pobytu obavy. Naši pedagogové
se dětem věnují nepřetržitě po celý den, nejmenší dětičky mají program
sestaven tak, aby jej fyzicky zvládly a užily si také spoustu her a soutěží.
Junioři a dospělí mají program složený převážně z workshopů,
volnočasové aktivity mají volnější a večer se vždy potkají při battlech a
společném tématickém programu. Lokalita Šafránkův mlýn nabízí
možnost velkého sportovního vyžití, v případě hezkého počasí budeme
určitě využívat také dva bazény :-)

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Kompletní servis ubytování a stravování je
zajištěn v areálu Šafránkův mlýn. Lokalita
disponuje penzionem a chatkovou osadou. Celý
areál je krásně a komfortně zařízen. Pokoje v
penzionu jsou 2, 3 a 4 lůžkové, chatky v osadě
jsou pro 4 osoby. Děti budou ubytovány v
penzionu, junioři v chatkách, dospělí dle
požadavku. Do ubytování není potřeba si vozit
žádné své lůžkoviny, pouze všem doporučujeme
vzít si více ručníků vzhledem k trénování,
koupání v bazénu a denní hygieně :-)
Stravování dětí a juniorů je zajištěno 5x denně,
dospělí 3x denně. Po celý den je k dispozici voda
nebo šťáva. Pokud máte jakékoliv stravovací
omezení, nezapomeňte jej uvést do přihlášky potřebujeme vše předem připravit a rozplánovat
s vedoucím stravování! Stravování juniorů
začíná obědem, stravování dětí začíná odpolední
svačinkou, stravování dospělých začíná večeří.

TIPY A POZNÁMKY OD ORGANIZÁTORA
Pokud již víte, s kým chcete být ubytovaní, můžete to
uvést do přihlášky, nebo nám napsat email. Věkové
kategorie musí být vždy ubytované společně.
Areál se nachází uprostřed přírody a nebude možné si
během pobytu docházet někam do obchodu na
nákupy. V restauraci bude zřízený minimarket s
prodejem minerálních vod, ovoce a drobných pochutin.

TRÉNINKOVÉ WORKSHOPY
Taneční lekce budou probíhat v tréninkových skupinách v různé
intenzitě podle věku a taneční pokročilosti. Trénovat budeme na třech
venkovních stagích a ve vnitřní tělocvičně penzionu.

LEKTORSKÝ TEAM
Wahe Akopjan, Andy Urysiak, Nikola Nikka
Lehocká, Janča Jay, Zizoe Veselá, Domino Hašek,
Patrik Carlos Kejík, Maria Miteva, Háňa Páralová,
Martin Hort, Kristian Major, Áďa Buchtová, Naty
Petrů

Tak jako každým rokem, dáváme si velmi záležet na tom, jaké lektory
přizveme ke spolupráci a kdo se bude na našem soustředění podílet.
Externisty Waheho, Zizoe, Andyho, Nikku a Janču doplní celý B-FRESH TEAM
a v řadách pečovatelů se můžete těšit na naše úžasné hlídací tety, které se
dětem věnují opravdu od srdce a rády a společně s námi jim připravují
krásný program!
Přítomnost kvalifikovaného zdravotníka je na BF Kempu samozřejmostí.
Všem účastníkům kempu jsme k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně.
Nejmenším dětem pomáhají pečovatelé s koupáním, česáním, balením věcí
na workshopy atd.

PEČOVATELSKÝ TEAM
Veronika Opluštilová, Sany Chalupníková, Aneta
Konečná, Ivana Duchoňová, Veronika Vyskočilová,
Kateřina Rozkopalová, Domino Hašek, Háňa Páralová,
Martin Hort, Áďa Buchtová, Naty Petrů, Kristian Major,
Patrik Carlos Kejík a zdravotník akce, paní Jitka Petrů.

SEZNAM DOPORUČENÝCH VĚCÍ S SEBOU:
Dostatek tréninkového oblečení
Dostatek oblečení do každého počasí, i teplejší
věci na večery
Nepromokavé boty / ranní rosa /
Nepromokavé oblečení, pláštěnka
Tréninková obuv zvlášť / na venkovní stage se
přezouváme /
Opalovací krém, repelent, věci na koupání,
pokrývka hlavy
Dostatek ručníků, osuška
Vlastní lahev na pití
Drobné kapesné
Děti psací a kreslící potřeby
Rozdvojka do zásuvky pro ubytované v chatkách
Cenné předměty, telefony, tablety apod. nechat nejlépe doma! Za
ztrátu cenných věcí B-Fresh Studio neodpovídá!
Dětská věková kategorie u sebe nemá během pobytu telefony! /
Pokud si jej dítě přiveze, bude uloženo u tet v úschově a děti budou
mít možnost volat během poledního klidu. /

PŘIHLÁŠKA, CENA, PLATBA
+DOKUMENTY K NÁSTUPU
PŘIHLÁŠKA: ONLINE
Přihlášení na kemp je možné prostřednictvím elektronického formuláře.
Přihlášení je závazné. Kopii svých odpovědí si můžete nechat zaslat.

https://forms.gle/4f3xQobBFBJs7Bkk6

CENA POBYTU:
,
0
9
64

Celková cena pobytu 6490,-Kč zahrnuje
ubytování v resortu Šafránkův mlýn, plnou
penzi, pitný režim, taneční workshopy,
přednášky a vzdělávání,
pedagogický a zdravotnický dozor,
materiální vybavení, doprovodný program

PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Přijímáme platby zálohy ve výši
1000,-Kč do 30.6. nebo při
pozdějším přihlášení ihned při
vyplnění přihlášky.
Splatnost doplatku kempu je do
31.7.2021.
Pokud je to možné, preferujeme
bezhotovostní platby.

Bankovní spojení
Taneční studio B-Fresh, z.s.
č. ú. Raiffeisenbank, a. s.
2269170001/5500
variabilní symbol je datum
narození účastníka ve formátu
ddmmrr nebo rodné číslo
do poznámky uvádějte celé
jméno účastníka + BFK

V PŘÍPADĚ ZRUŠENÍ
POBYTU Z DŮVODU
NAŘÍZENÍ VLÁDY
GARANTUJEME VRÁCENÍ
100% CENY KEMPU!

STORNO PODMÍNKY ZE STRANY ÚČASTNÍKA:
Storno B-Fresh Kempu je vždy nutné učinit písemnou
elektronickou formou a v případě zrušení pobytu z
vážných zdravotních důvodů je nutné současně ihned
doložit také lékařskou zprávu nebo posudek.
30 dnů před zahájením pobytu 30% z ceny
14 dnů před zahájením pobytu 50 % z ceny
7 dnů před zahájením pobytu 75 % z ceny
3 a méně dnu před zahájením 100% z ceny
Storno poplatek Vám nebude účtován, seženete - li za
sebe náhradníka.

V DEN NÁSTUPU JE NUTNÉ DODAT:
Posudek o zdravotní způsobilosti
(neplnoletí) LÉKAŘ!
Potvrzení o bezinfekčnosti (všichni)
Plnou moc k případnému lékařskému
ošetření (neplnoletí)
Kopii obou stran kartičky pojišťovny
(neplnoletí). Plnoletí musí mít u sebe.
Léky, které má účastník u sebe
(neplnoletí)
Doklad o negativním PCR testu z
testovacího střediska / aktuálně platné k
20.6.2021/
.

DŮLEŽITÉ NA ZÁVĚR:
VŠICHNI PŘIHLÁŠENÍ ÚČASTNÍCI
OBDRŽÍ EMAIL S FORMULÁŘI K
NÁSTUPU.
BEZ POTŘEBNÝCH DOKUMENTŮ
NEBUDE MOŽNÉ ÚČASTNÍKA K POBYTU
PŘIJMOUT.
LÉKAŘSKÝ POSUDEK NESMÍ BÝT STARŠÍ
2 LET, AKCEPTUJEME JEJ I NA JINÝCH
FORMULÁŘÍCH NAPŘ. ZE ŠVP APOD.
INFORMACE K PODMÍNKÁM TESTOVÁNÍ
A DOLOŽENÍ PCR TESTU SE MOHOU
MĚNIT, JE POTŘEBA SLEDOVAT
AKTUÁLNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR.
V DEN NÁSTUPU, PROSÍM, POČÍTEJTE S
ČASEM NAVÍC NA VYŘÍZENÍ FORMALIT.

