Informácie a prihláška k dennému táboru
Akadémie írskeho tanca Avalon
Aj tento rok si naša tanečná akadémia pripravila denný tábor pre deti z Bratislavy a
okolia, ktoré radi trávia prázdninové dni aktívne. Opäť máme pripravených 5 dní
plných pohybu a deti budú mať taktiež možnosť zlepšiť sa v anglickom jazyku,
prípadne sa dozvedieť zaujímavosti o írskom tanci a kultúre. Všetci naši lektori (aj
taneční) hovoria plynule anglicky a tábor je vhodný aj pre native speakers. Tábor
organizujeme už od roku 2001 a všetci naši lektori majú dlhoročné skúsenosti práce
s deťmi aj počas školského roka.
Organizátor: Akadémia írskeho tanca Avalon, IČO 48413461, Nevädzova 4, Bratislava 82101

Kedy: 19.-23. Augusta 2019
Kde: Spoločenský dom Trávniky, Nevädzova 4, Bratislava 82101
Odporúčaný vek: 5-12 rokov
Zameranie: Írsky tanec, gymnastická a pohybová príprava, anglický jazyk
Určený pre: absolútnych začiatočníkov - nové deti bez tanečných skúseností, ale aj deti
so skúsenosťami v írskom tanci alebo iných tanečných štýloch.
Počet lektorov: 3-4 podľa počtu detí (na jedného lektora pripadá zvyčajne 7 detí)
Program:
7:45-8:30 - príchod
8:30 - 9:15 anglický jazyk v 3 skupinách podľa úrovne pokročilosti (začiatočníci, mierne
pokročilí a pokročilí + native speakers)
9:15 – 9:45 desiata
9:45 – 10:45 gymnastická a pohybová príprava
10:45 - 11:45 írsky tanec v skupinách podľa pokročilosti
11:45 – 14:15 obedňajšia prestávka, relax, spoločenské hry, vychádzka na športové
alebo detské ihrisko v tesnej blízkosti a k jazeru (streda)
14:00-14:45 aktivity a spoločné hry v anglickom jazyku, olovrant
14:45 – 16:15 rozcvička, írsky tanec v skupinách podľa pokročilosti, stretching
16:15 - 17:00 - odchod domov
Ukončenie: piatok 23.8.2019 o 16:00 vystúpenie účastníkov tábora a prezentácia prác
Cena: 100,-€ zahŕňa:
– pitný režim, desiatu,olovrant a teplý obed v jedálni Nevädzka - ponúka na výber
z 3menu+polievka alebo šalát, nápoj. K dispozícii je chladnička a mikrovlnná rúra
pre prípadnú vlastnú stravu.
– všetky pohybové a jazykové hodiny, materiál na hodiny a kostýmy na tanečné
vystúpenie
Ako sa prihlásiť na náš denný tábor?
Prosím informujte sa o voľných miestach telefonicky 0905822979 alebo mailom na
avalonirishdance@gmail.com
Do 25.júla 2019 uhraďte 100€ prevodom alebo v hotovosti na hodinách počas školského
roka. Pri platbe prevodom je nutné postupovať nasledovne:
do poznámky napíšte : „meno tanečníka – poplatok Letný tábor Bratislava“. Zľavy pre
súrodencov: 2.dieťa 20%, 3.dieťa 50%
Bankové spojenie: VÚB IBAN SK 51 0200 0000 0035 6587 3259

Čo si so sebou nezabudnúť priniesť:
-

kópia zdravotného preukazu – odovzdajte v prvý deň pri nástupe
tanečná obuv (ak nemáte stačia hrubšie tmavé ponožky alebo tenisky s bielou
podrážkou)
tenisky na von
2ks tréningového oblečenia (tričká, kraťase, ponožky)- oblečenie prosím podpíšte
uterák, menom označenú fľašu
pokrývka hlavy pre pohyb po vonku
pršiplášť
krém na opaľovanie
lieky ak ich dieťa užíva
spoločenské hry a pod. na voľný čas
prosíme rodičov, aby deťom nebalili ŽIADNE sladkosti

Telefonický kontakt na vedúcu tábora: Mgr. Šturdíková Adriana TCRG – 0905 822 979
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prihláška na denný tábor Akadémie írskeho tanca Avalon o.z.
(IČO 48413461, sídlo Nevädzova 4, Bratislava 82101, tel.: 0905822979)

prosíme pošlite mailom na avalonirishdance@gmail.com, prípadne prineste zašlite
poštou/prineste osobne na Nevädzova 4, Bratislava 82101
Meno a priezvisko dieťaťa: ...................................................................
Dátum narodenia: ...................................................................
Kontakt na rodičov, prípadne zodpovednú osobu: ...................................................................
Mail: ...................................................................

Predchádzajúce tanečné/športové skúsenosti: ...................................................................
...................................................................................................................................... .................................................
Poznámka k zdravotnému stavu(alergie, užívanie liekov a pod.):..............................................................

Bude dieťa odchádzať z tábora samé: ...................................................................
Prihlášku treba po overení voľných miest odovzdať osobne, prípadne poslať mailom
(avalonirishdance@gmail.com) do 25.7.2019
Prosím nezabudnite s prihláškou odovzdať aj nižšie priložený súhlas so spracovaním
osobných údajov dieťaťa.

Súhlas so spracovaním osobných údajov dieťaťa a zverejnením
fotografií

Dolu podpísaný/á ................................................................... súhlasím v zmysle
§ 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných
údajov môjho dieťaťa

.....................................................................................................................................................
(meno, priezvisko, dátum narodenia)
účastníka denného letného tábora Akadémie írskeho tanca Avalon (IČO 48413461, so
sídlom na Nevädzovej 4 v Bratislave 82101), za účelom zabezpečovania tohto tábora.
Tento súhlas platí počas celej doby trvania letného tábora a počas nutnej lehoty uloženia
v súlade s platnými predpismi.

Súhlasím – Nesúhlasím (nehodiace sa prečiarknúť)
so zverejnením fotografií z letného tábora Akadémie írskeho tanca Avalon 2019 na
webovej stránke www.avalon-dance.com, na FACEBOOK/INSTAGRAM stránkach a na
marketingových materiáloch organizácie.

V ..............................., dňa ..........................
podpis rodiča / zákonného zástupcu

