
 

Podmínky soustředění 
LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ Dance♡ FOR.YOU a Mažoretky SympA 

 

o Účastníci soustředění mohou být pouze ve věkovém rozmezí 5 – 23 let, nestanoví-li pořadatel 
jinak. Pořadatel si vyhrazuje právo na odmítnutí účastníka v případě, že tento nespadá do 
zaměření soustředění, či věkové struktury účastníků. Osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit 
soustředění pouze se souhlasem zákonného zástupce. 

o Přihlášku na soustředění a další dokumenty naleznete na webových stránkách 
www.sympapraha.cz  Účastníci se mohou přihlásit na soustředění: 

o Pomocí formuláře – odkaz na www.sympapraha.cz 
o Spolu s odevzdáním přihlášky je nutné uhradit zálohu, která činí 2000,--. Bez zálohy 

nebudeme na odevzdanou přihlášku brát zřetel. Tato záloha je nevratná. Odevzdání přihlášek 
a zaslání zálohy je nutné uskutečnit dle pokynů na www.sympapraha.cz v sekci letní taneční 
soustředění 2020. 

o Informace o pobytu, dopravě na soustředění a další informace účastník nalezne vždy na 
www.sympapraha.cz 

o Dokumenty, které se odevzdávají při příjezdu na soustředění 
o Zdravotní informace – potvrzené od lékaře, které jsou v době soustředění platné 
o Potvrzení rodičů o zdravotní způsobilosti dítěte  
o V případě, že dítě užívá léky – tak léky a přesný rozpis užívání léků 
o U autobusu bude předán též dokument - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 
o Storno poplatky za soustředění 

o Záloha 2000,-- je nevratná 
o Storno ze zdravotních důvodů 

▪ Storno 30. – 7. den před začátkem soustředění ze zdravotních důvodů (nutné 
potvrzení lékaře) storno ve výši 30% z předepsané úplaty 

▪ Storno 7. – 1. den před začátkem soustředění ze zdravotních důvodů (nutné 
potvrzení lékaře) – storno ve výši 50% z předepsané úplaty 

o Storno z jiných než zdravotních důvodů 
▪ Storno 30. – 7. den před začátkem soustředění z jiných než zdravotních 

důvodů (není nutné potvrzení lékaře) storno ve výši 30% z předepsané úplaty 
▪ Storno 7. – 1. den před začátkem soustředění z jiných než zdravotních 

důvodů (není nutné potvrzení lékaře) – storno ve výši 100% z předepsané 
úplaty 

o Poplatky za soustředění – v ceně je zahrnuto ubytování, plná penze, celodenní dohled, 
zdravotní dohled, malé dárečky ze soustředění a výuka tance 

o V případě zrušení soustředění, či předčasnému ukončení z důvodu COVID-19 jsou platby za 
soustředění nevratné. 

o Všichni rodiče byli seznámeny s bezpečnostními opatřeními v kempu Cihelna ohledně 
COVID-19 (na www.sympapraha.cz ) a souhlasí s účastí svého dítěte na soustředění i 
v případě možných rizik, za které není spolek SympA z.s. odpovědný. 

o PLATBU ZA SOUSTŘEDĚNÍ JE NUTNÉ UHRADIT DO: 
o Úhrada zálohy 2000,-- do 30.6. 2020 
o Doplatek soustředění do 18.7. 2020 
o PLATBU ZA SOUSTŘEDĚNÍ JE NUTNÉ UHRADIT DLE POKUNŮ NA 

www.sympapraha.cz 
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