
    POZVÁNKA NA  

        LETNÉ TANEČNÉ  

                    SÚSTREDENIE  TC ELEGANZA 

Vážení rodičia, milé deti a tanečníci! 

 Pre veľký úspech tanečných sústredení TC ELEGANZA pripravujeme ďalšie, ktoré sa

 bude konať počas letných prázdnin. Sústredenie je určené pre deti od 6 rokov pre členov 

aj NEČLENOV tanečného klubu.  

 

 Sústredenie organizujeme v Šamoríne, ktorý sa nachádza v prekrásnom prostredí. V a

reáli sú ihriská (futbalové, basketbalové, volejbalové – pieskové), ohnisko,  spoločenské miestn

osti a i. Strava je výborná a je možné zabezpečiť aj bezlepkovú diétu. Ubytovanie je v bunkác

h so sprchou a WC po 3-4 deťoch. 

 

         Ponúkame Vám individuálny prístup profesionálnych a odborných trénerov s pedagogi

ckým citom, ktorých baví práca s deťmi. Tieto schopnosti sa už na sústredení ukázali ako kľúč

ové. Voľnočasové aktivity sú zabezpečované profesionálnym animátorom. Úspech bol korunova

ný spokojnosťou, až nadšením detí.  

         Cieľom tanečného sústredenia je naučiť a zdokonaliť tanečnú techniku. Deti budú r

ozdelené do skupín podľa tanečnej úrovne a veku.  

 

V cene sústredenia je zahrnuté:  

·  5x ubytovanie (2-4 lôžkové izby)  

·  5x plná penzia, desiata ,olovrant  

·  celodenný pitný režim 

·  dvojfázový tanečný tréning  

·  spoločenská miestnosť  

·  športoviská  

·  profesionálni tanečný tréneri 

·  voľnočasový inštruktori 

·  športové a tanečné pomôcky 

· turistika, doplnkový program (karn

eval, diskotéka, hľadanie pokladu, n

očný pochod a i.) 

INFORMÁCIE O TANEČNOM SÚSTREDENÍ 



Kedy?    7. - 11. augusta 2022 (5 dní) príchod 9:00 odchod o 17:00 hod. (nedeľa - štvrtok) 

Kde?     SSOŠ Šamorín Vinohradská 48, 931 01 Šamorín 

Cena:    220.- € 

Tréneri: Fábio Bellucci – Taliansko, Jana Hradilová – Česko,  

          Braňo Eliáš, Milan Bačiak – Slovensko.   

Doprava: individuálna  

Počas pobytu môžete kontaktovať Ing. Milana Bačiaka na tel. čísle 0905 628 581 v čase od 19

:00h do 20:00h. Prosím, ak nemusíte nevolajte, zavoláme Vám, ak Vás budeme potrebovať. 

Zoznam nutných vecí: 

odovzdať pri nástupe: 

• oxeroxovanú kartičku poistenca !!! 

• lieky (odovzdať vo vrecku spolu s papierikom: dávkovanie a meno dieťaťa, príp. pripíšte aj 

špeciálne požiadavky, ak ste ich zabudli uviesť v prihláške) 

• vypísané pohľadnice môžete odovzdať pri odchode, deti ich dostanú v priebehu sústredenia 

(sú to pohľadnice, ktoré píšete vy deťom, takto ich nemusíte posielať poštou )  

zbaliť do kufra:  

• tanečné topánky, nohavice, sukňa, tričká, leukoplast na otlaky  

• veci osobnej potreby na pobyt v zariadení (ponožky, spodne prádlo, plavky,tričká krátky/dlhy 

rukáv, mikiny, tepláky, pyžamo, tenisky/šľapky, športové oblečenie, nie rifle,...) 

• hygienické potreby (zubná kefka, zub. pasta, šampón,...)  

• svietiaca baterka      , ruksak, fľašku na vodu 

• prosím, nedávajte deťom veľa vecí a cenné veci – MOBILY, TABLETY nie sú povolené 

• „môžete“ dať deťom vreckové (5 - 10 eur max.) a zopár sladkostí (deti dostavajú sladké aj 

počas pobytu a je tam aj automat na nápoje) 

 

PRIHLÁŠKY vyplnené a podpísané spolu zo zálohou treba zaslať najneskôr do 15.6.2022 na 

adresu prihlasky@eleganza.sk, alebo osobne odovzdať na tréningu. Prihlášku nájdete v príloh

e Do prihlášky pripíšte aj špeciálne požiadavky, s kým má byť Vaše dieťa na izbe, zdravotný s

tav, bojí sa/nebojí sa niečoho, má rád/nemá rád... ĎAKUJEME  

Pri odovzdaní prihlášky uhradíte aj zálohu vo výške 50 € p.Bačiakovi v hotovosti na tréningu 

alebo na účet v Tatra Banke, SK9311000000002611280346 

Do kolónky účel platby prosím uviesť MENO ÚČASTNÍKA tanečného sústredenia so skratkou

 LTS (letné tanečné sústredenie), ako VS uveďte ročník narodenia dieťaťa. 

Zostávajúcu sumu treba uhradiť najneskôr do 1.8.2022. 

Storno sústredenia je možne len v prípade choroby dieťaťa, a to na základe lekárskeho 

potvrdenia. Storno poplatok je vo výške zálohy. 

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na Ing. Milana Bačiaka mailom prihlasky@el

eganza.sk, alebo telefonicky +421 905 628 581  

 TEŠÍME SA NA VÁS, TANEČNÍCI 


