
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  
NA CAMP OF (JAM)DANCE 2020:

Jméno a příjmení:

E-mail:

Datum narození:

Mobil rodičů:

Zaškrtněte prosím Vámi zvolený způsob dopravy:

Jméno a podpis rodičů/zákonného zástupce:

Adresa trvalého bydliště:

vlastní 
doprava

JAM  
autobus

Letní taneční  
soustředění skupiny  

Jam Dance Crew

CAMP OF  
(JAM)DANCE 

 2020

Přihlášení a podmínky:
Pořadatel:  
-  Ing. Lucie Bláhová, Dany Medřické 1015 - 252 64 Velké Přílepy, IČO 00931314

Platba:
- A) platba hotově na lekci či akci JDC.
-  B) převodem na účet JDC (100121483/2250, VS - datum narození, do poznámky uvést jméno).
- Možnost vystavení faktury pro zaměstnavatele. Možnost splátek dle dohody s Lucií Bláhovou.

Storno poplatky:
-  Záloha 2000,- Kč je nevratná, nárok na její vrácení vzniká účastníkovi soustředění pouze v případě, že dojde ke zrušení soustředění  

z důvodů na straně pořadatele.
-  Nemůže-li se účastník zúčastnit soustředění ze zdravotních důvodů, je povinen v případě, že požaduje vrácení zaplacené platby, předložit 

zprávu od sportovního lékaře. Ve zprávě je nutné pro akceptování vrácení platby mít uvedenou neschopnost sportovní pohybové zátěže  
a to minimálně po dobu 3 měsíců. Potvrzení od praktického lékaře neakceptujeme. 

-  Účastník, jež odjede z tanečního soustředění bez důvodného přičinění pořádajícího (Jam Dance Crew), nemá žádný nárok na vrácení 
jakékoliv částky z platby. 

-  Účastník, který bude na táboře nemocen, nebo se případně zraní, nemá nárok na vrácení jakékoliv částky z platby. Dobropisy se budou 
vyúčtovávat nejpozději do začátku září 20120. Doporučuji ze zkušeností z minulých let zařídit si „pojištění zrušení cesty“ zejména pro děti 
(nemoci či úrazy).

-  Účastník soustředění, který písemně zruší svou účast na soustředění nikoliv ze zdravotních důvodů, popsaných výše, je povinen uhradit 
pořadateli storno.

-  Účastník soustředění má nárok na vrácení poměrné části jím uhrazené platby, ponížené o nevratnou zálohu a storno poplatek, 
pořadatelem do 14ti dnů od zrušení své účasti na soustředění.

-  STORNO TANEČNÍKA JE 2000,- Kč (= záloha) + Poplatek, jehož výše závisí na době, ve které ke zrušení účasti došlo, 
tzn. zrušení přihlášky v době kratší než 5 měsíců 60% z ceny, zrušení přihlášky v době kratší než 2 měsíce 70% z ceny,  
zrušení přihlášky v době kratší než 3 týdny 90% z ceny.

Podmínky:
-  Za cenné věci účastníků soustředění pořadatel neručí.
-  Výše kapesného na soustředění závisí na rodičích.
-  Účastník tanečního soustředění, který poruší pravidla účasti tanečního soustředění, může být bez nároku na vrácení peněz vyloučen.
-  Účastník (i dospělý) je povinen dodržovat časový harmonogram a akceptovat program soustředění. 
-  Pokyny k odjezdu přijdou účastníkovi nejpozději 14 dní před termínem tanečního soustředění emailem (proto prosím pečlivě vyplňte 

kontakty v přihlášce).
-  Dokumenty s sebou – potvrzení o bezinfekčnosti a zdravotním stavu, karta zdravotní pojišťovny (KOPIE).

Cena a přihlášení:
- Cena za celé soustředění je 4800 Kč. Kapacita omezena! 
-  Nevratná záloha na soustředění je 2000,- Kč pro všechny přihlášené, zaplacení zálohy do 14ti dnů od přihlášení.
-  Přihlásit se můžete na jakékoliv lekci u lektora s níže vyplněnou závaznou přihláškou nebo emailem na jamdancecrew@centrum.cz. 

Prohlášení účastníka soustředění:
-  Účastník soustředění podpisem závazné přihlášky stvrzuje, že byl seznámen s podmínkami pořádání soustředění, platebními 

podmínkami a storno podmínkami. Účastník soustředění se podpisem přihlášky zavazuje zejména řádně a v čas uhradit platbu za svou 
účast na soustředění. Účastník soustředění rovněž bere na vědomí, že pořadatel je oprávněn z vážných důvodů termín nebo místo 
konání soustředění změnit,  případně pořádání soustředění zcela zrušit. V případě změny místa nebo termínu konání soustředění bude 
účastníkovi, který z tohoto důvodu zruší svou účast na soustředění, vrácena platba dle podmínek uvedených u Storna poplatků. 



Znovu pojedeme do skvělého střediska, které je ideálně uzpůsobeno 
pro naše soustředění. Rekreačně-sportovní areál TESLA Horní Bradlo 

se nachází na úpatí CHKO Železné hory, na břehu řeky Chrudimky  
nedaleko Sečské přehrady, obklopen čistou a nezasaženou přírodou

je již v pořadí 8. tanečním soustředěním pod taktovkou  
taneční skupiny Jam dance crew. 

CAMP OF  
(JAM)DANCE 2020

turnus: 11. 7. - 18. 7. 2020

CAMP OF  
(JAM)DANCE 
 2020

ubytování a vybavení:

stravování:

volnočasové aktivity:

kontakty:

čeká vás:

naučíme vás:

-  Luxusní dřevěné chatky s toaletou a umyvadlem pro 4 osoby, k dispozici uvnitř velká skříň, 
elektrická zásuvka, dle potřeby radiátory.

-  Rekreační středisko TESLA, Horní Bradlo 53, 539 53, www.modrovic.cz.

-  Krásná velká terasa (ideální pro tancování v dobrém počasí) a taneční salon.

-  Profesionální venkovní zastřešená stage s baletizolem - zařízená pro tréninky, battly či jiné 
aktivity, nově zrekonstruovaná tělocvična.

-  Jídelna, která je vybavena promítacím plátnem, data projektorem, světelnou a zvukovou 
aparaturou s mikrofonem, bude využívána nejen pro tréninky, ale i k večerním aktivitám a hrám.

-  Udržovaná hřiště s příslušenstvím, stoly na stolní tenis, houpačky, klouzačky, ohniště, 
koupaliště, vyhřívaný bazén, whirlpool a sauna.

Profesionální a zábavní lektoři, bezvadné volnočasové aktivity, domácí klasická kuchyně, krásná 
příroda a nadstandardní prostory pro tancování, jídelna, tělocvična, rozsáhlá terasa, přírodní 

koupaliště s klouzačkami přímo v areálu, vyhřívaný bazén, whirlpool a sauna.

HIP HOP, BREAK DANCE, HOUSE DANCE, LOCKING, POPPING, MODERN DANCE, JAZZ 
DANCE, NEW STYLE, OLD SCHOOL, DANCEHALL, WAACKING a další taneční styly.

-  Výborná domácí kuchyně

-  Stravování probíhá 4× denně (snídaně formou švédského stolu, oběd, svačina, večeře - výběr 
ze 2 jídel). Jídelníček upraven dle Světa zdraví (Praha 6), pro správné výživové hodnoty tanečníků.

-  Po celý den je v jídelně k dispozici čaj nebo ovocná šťáva.

-  V den příjezdu se jako první jídlo podává večeře  v den odjezdu je posledním jídlem snídaně.

-  Tanečníci nebudou mít tréninky celý den, budou mít i program s vedoucími (společenské  
a týmové hry, bojovky, koupání, výlet aj.).

- Ing. Lucie Bláhová - 775 329 488, jamdancecrew@centrum.cz, www.jamdc.cz

David „Taz“ Lajpert 
Last Minute Crew

Tomáš „Malej“ Kováč
Last minute crew

Lukáš „Lucaso“ Jakubec 
B-soul

Marián „DJ Keylock“ 
Zámečník 

Jam Dance Crew

Maya
Fantasy dance studio

Honza Mika
PBS, Pentifull

Jana „Bubu“ Pukovcová
The Next Movement

Lucka Bláhová
Jam Dance Crew

Jirka „Slow-mo“ Vlach
Jam Dance Crew
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