
ZNOJMO 

Vážení rodiče,  

 

vzhledem k současné nepřehledné situaci, kdy není jisté, zda by se tábor vůbec mohl konat a mnozí 

máte i jiné starosti, musíme v letošním roce tábor zrušit.  

 

Všem, kteří svoje děti přihlásili a tábor zaplatili, můžeme buďto zaplacenou částku vrátit na účet, 

anebo ji převést na úhradu soustředění – viz. níže, anebo na částečnou úhradu členského příspěvku 

za 1.pololetí 2020-2021.  Prosíme o zprávu e-mailem.  

 

Místo tábora budeme pořádat celotýdenní soustředění pro děti formou příměstského tábora, pokud 

to vzhledem k neustálým změnám opatření bude možné. Junioři budou mít soustředění v obci 

Mistrovice v Orlických horách. 

 

Děti  

termín:  27.7. – 31.7.2020, cena 2.200,- Kč 

Místo konání:   Taneční studio Mighty Shake Znojmo 

pondělí – pátek vždy od 8.00 hod. – 17.00 hod.  

V ceně:   obědy, svačiny, pitný režim, výlety včetně vstupu a pod.  

Hlavními vedoucími:  Barbora Veselá, Tereza Latnerová  

 

Přihlašování : na email -  velecky.petr@seznam.cz  Do zprávy pro příjemce uveďte „ jméno a příjmení 
dítěte“. Cenu je třeba uhradit do 30.6. na účet číslo 1294372030/3030, do zprávy pro příjemce 
uveďte „příměstský tábor+celé jméno dítěte“.  

 

Junioři  

Termín:   27.7. – 31.7.2020, cena 2.800,- Kč 

Místo konání:   obec Mistrovice v Orlických horách, Hostinec u Novotnů. 

27.7.2020 od 17.00 hod. – 20.00 hod. příjezd, doprava vlastní. 

31.7.2020 od 16.00 hod. – 18.00 hod. odjezd, doprava vlastní.  

Přihlašování: msjuniori2020@seznam.cz. Cenu je třeba uhradit do 30.6.2020 na účet č. 

1294372030/3030,  do zprávy pro příjemce uveďte „soustředění junioři, jméno, příjmení“. 

Cena 2.800,- Kč, plná penze, není potřeba žádný spacák. V budově je velká tělocvična a malý sál.  

Cenu je třeba uhradit do 30.6. na účet číslo 1294372030/3030, do zprávy pro příjemce uveďte 

„Soustředění Junioři jméno+příjmení“.  

 

Náhrada neproběhlých tréninků 

Poněvadž se řada tréninků kvůli vládním opatřením nemohla konat, nahrazujeme je takto: 

 

1. Varianta - pokud se od 8.června uvolní nouzový stav na tolik, že bude povolen pohyb osob ve 

větších skupinách, nahradíme tréninky ještě během června 

 

2. Varianta - Děti přípravka: 22.8. – 23.8.2020 od 8.00 hod. – 11.00 hod., taneční studio 

                                                   29.8. – 30.8.2020 od 8.00 hod. – 11.00 hod., taneční studio 

                                                     5.9. – 6.9.2020 od 8.00 hod. – 11.00 hod., taneční studio 



Děti pokročilí: 24.8. – 28.8.2020 od 15.00 hod. – 19.00 hod., taneční studio 

Junioři pokročilí: 24.8. – 28.8.2020 vždy od 8.00 hod. – 18.00 hod., taneční studio 

Platba pouze za 6x obědy – 600,- Kč, úhrada na místě. 

 

Je nám líto, že Vám situace možná komplikuje časové plány, ale jsme na tom všichni stejně.  

Děkujeme Vám za dosavadní trpělivost a pochopení. 

 

S pozdravem 

 

Mighty Shake Team 


