
Organizační informace SUMMER SCHOOL 

Vážení rodiče, v tomto dokumentu najdete shrnutí všech důležitých organizačních 
informací k letnímu programu Summer School 2021. 

Upozorňujeme, že kromě písemné přihlášky na Summer School je potřeba při nástupu 
dodat ještě další důležité dokumenty viz seznam na konci tohoto bulletinu.

Kdy mohu dítě přivést: od 7:45 do 8:30 hod
Kdy mohu dítě vyzvednout: od 16:00 do 16:30 hod 

Místo srazu je vždy budova Tanečního studia B-Fresh, Klobásova 34, Brno, 
 pokud není předem domluveno jinak. 

PROGRAMOVÁ NÁPLŇ SUMMER SCHOOL - orientační - dle počasí 
Ráno při příchodu než se všichni sejdeme a odpoledne těsně před vyzvedáváním budou mít děti prostor pro 
vlastní zábavu ve čtyřech zónách, ACTIVE ZONA, RELAX ZONA, TVOŘIVÁ ZÓNA A HERNÍ ZÓNA, které pro 

ně budou připraveny v našem studiu. 
Každý den se budeme potit na tanečním tréninku a budeme se snažit naučit co 
nejvíce nových kroků a tanečních sestaviček, to vše pod vedením trenérů B-

Fresh Studia. Kromě tancování nás ale bude celým týdnem provázet také 
spousta tématických her, úkolů a kreativního tvoření, které budou součástí 

celotýdenní táborové hry! :-)
Letos se podíváme na několik nádherných nových míst, kde jsme ještě s 

táborem Summer School nebyli :-) Můžete se těšit na výlet do nově otevřeného 
sportovního areálu Hopsálkov (centrum Kšírovka) v Heršpicích, kde se 

vyřádíme (bezpečně) na vzduchových trampolínách, v písku, na hřištích a 
průlezkách a když to stihneme, pozdravíme také zvířátka na Jižanském 

dvorku :-)  Vydáme se také na naučnou stezku Pohádkový potok, kde budeme 
na naučných stanovištích poznávat přírodu a život v ní! Naučná stezka 

Pohádkový potok, neboli Bobrstezka, je jedinečným výletním místem co by 
kamenem dohodil od Brna. Nachází se v údolí říčky Bobravy na hranici katastrů 
čtyř obcí – Moravany, Nebovidy, Želešice a Ořechov. Budeme zde plnit spoustu 

úkolů a na závěr si zatančíme na louce s vílami :-)
Moc se těšíme také na celodenní výlet na Ekofarmu Jalový dvůr, která se 

nachází v Heršpicích. Na tento velký výlet se svezeme zájezdovým autobusem a 
budeme se moci celý den seznamovat s péčí o zvířátka, povozíme se na 

koníkách a užijeme si krásný den v tomto nádherném prostředí! Pokud to 
časově stihneme, na zpáteční cestě si uděláme krákou přestávku ve Slavkově u 

Brna :-)
V závislosti na počasí  a v případě opravdu horkých letních dní předběžně 

počítáme také s návštěvou koupaliště :-)

Případná změna programuje vyhrazena dle aktuálního počasí, budeme Vás s předstihem informovat. 



S kým budou děti trávit čas:
Pedagogický team Summer School tvoří Hanka Páralová, Adéla Buchtová, 
Aneta Konečná, Veronika Opluštilová a Katka Tvrdíková / vždy v jednotlivých 
turnusech dle počtu přihlášených účastníků /
Kontakty na vedoucí na Vašem konkrétním táboře získáte při zahájení.

Stravování a pitný režim:
Pro děti zajišťujeme celodenní pitný režim, dvě svačinky a teplý oběd. Obědy 
máme zajištěny v blízké restauraci, kde nám bude vždy vyhrazena letní 
zahrádka. Při celodenním výletě nebo exkurzích budeme mít oběd zajištěn na 
místě exkurze. Svačinky budeme dětem připravovat v B-Fresh Studiu. V rámci 
stravy bereme v potaz stravovací omezení, které nám uvedete v přihlášce a 
dietní omezení budeme důsledně hlídat. Bohužel, vzhledem ke špatným 
zkušenostem z minulých let s provozovateli restauračních zařízení, 
nezajišťujeme bezlepkové obědy ( Bezlepkové svačinky jsou bez problému).

PŘIHLÁŠKA, CENA A PLATBA 
Cena Summer School 2021 je 2990,-Kč. Program Zážitkové léto s B-Fresh (Summer 
School) je částečně podpořen dotací z rozpočtu statutárního města Brna. Vyplněné 
přihlášky zasílejte na email info@b-fresh.cz, nebo odevzdávejte osobně na recepci 
Tanečního studia B-Fresh. Uhrazením platby potvrzujete vaši registraci. Splatnost  
Summer School je ideálně do týdne od podání přihlášky, nejpozději však do 30. června 
2021. V případě platby po termínu splatnosti je cena tábora 3300,-Kč.

BANKOVNÍ SPOJENÍ 
Banka: Raiffeisenbank, a.s.
Částka: 2990,-Kč
Číslo účtu: 2269170001/5500
Variabilní symbol: datum narození ve formátu ddmmrr
Poznámka příjemce: celé jméno účastníka + SUMMER 1 nebo SUMMER 2 ( dle 
turnusu)
Platbu je take možno provést v hotovosti na recepci studia B-Fresh do 30.6.2021

Storno podmínky: 
Storno příměstského tábora je vždy nutné učinit písemnou elektronickou formou!
20 dnů před zahájením turnusu 20 % z ceny
14 dnů před zahájením turnusu 50 % z ceny
7 dnů před zahájením turnusu 75 % z ceny
3 a méně dnů před zahájením turnusu 100 % z ceny
Storno polatek Vám nebude účtován, seženete li za své dítě náhradníka.
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Jaké náležitosti mám s sebou přinést v den nástupu na tábor:

Prohlášení o negativním výsledku testování na Covid 19 - pokud bude v době 
konání tábora povinné pro účastníky akce. Je také možno se otestovat přímo v 
našem studiu, a to bezplatně testy proplácenými pojišťovnou. Děti do 6 let 
vyplňují pouze bezinfekčnost. Prosíme, sledujte aktuální opatření, tyto 
informace se budou ještě do doby konání tábora měnit.
Prohlášení zákonných zástupců ( zahrnuje bezinfekčnost a souhlas 
sošetřením)  a kopie obou stran kartičky zdravotní pojišťovny dítěte.
Souhlas se zpracováním osobních údajů - GDPR - tento dokument nemusíte 
vyplňovat, pokud je dítě řádným členem našeho Tanečního studia :-)
Případné léky označené jménem a rozpisem dávkování
Prohlášení zákonného zástupce k odchodu dítěte z tábora  - budete 
podepisovat na místě první den (potřebujeme přesně znát, kdo a kdy bude dítě 
vyzvedávat nebo zda bude dítě chodit domů samo)

  V den nástupu na tábor,prosím, počítejte s časem navíc na vyřízení formalit. 

Co s sebou dětem?
Každý den bude tématicky zaměřen, budeme se Vám snažit dát vždy s předstihem vědět, pokud by 
děti potřebovaly něco speciálního. 
Každé dítko bude mít ve studiu na celý týden přidělenou svoji skříňku, ve které si bude moci 
nechávat svoje věci, nemusíte tedy každý den odnášet vše domů :-) 

SEZNAM DŮLEŽITÝCH / POVINNÝCH VĚCÍ: 
vlastní podepsaná láhev na pití a baťůžek
přezůvky do studia a věci na trénování
pohodlné oblečení do interiéru i exteriéru dle denního počasí, náhradní oblečení
pokrývka hlavy, sluneční brýle, opalovací krém, pláštěnka
průkazka na MHD (pokud ji dítě vlastní)
popřípadě kapesné (pro vlastní potřebu v rámci suvenýrů apod.)

NEDOPORUČUJEME: mobilní telefon a ostatní elektroniku, řetízky a jiné cennosti, vyšší obnos 
peněz, neodpovídáme za ztrátu cenností. 

Co dětem tábor přinese:
Naším hlavním cílem je, aby dětem každý den přinesl spoustu zábavy, radosti  
a nových zážitků. V rámci rozmanitého programu nahlédnou do mnoha oblastí, 
naučí se spolupracovat v týmu a vzájemně komunikovat s dětmi, najdou nové 
možnosti, jak trávit volný čas venku, prohloubí si pozitivní vztah k přírodě a 
rozvinou sportovní, pohybové a taneční dovednosti :-)

Jsme Vám plně k dispozici na  našich kontaktech: info@b-fresh.cz, 776010655

Těšíme se na všechny šikulky!
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