
Taneční příměstský tábor s B-original 
Základní informace 

Datum: 

Praha 5.7.-9.7.2021 

Plzeň 12.7.-16.7.2021 

Místo konání Praha: TŠ B-Original, Obchodní centrum Shopping Point Řepy, Makovského 
1349/2A, Praha 6 – Řepy, 160 00 

Místo konání Plzeň: Obchodní centrum Atom, Sokolovská 1327/74, Plzeň Bolevec, 323 00 

Kapacita: 30 dětí, určeno pro tanečníky i netanečníky od 6 -14 let 

Cena: 2.690,- Kč (v ceně není zahrnut výlet do zábavního parku Toboga Zličín, pro Plzeň 

bude upřesněno). 

Program tábora 

Děti si vyzkouší různé taneční styly. Mohou těšit na taneční styly jako je hip hop, dancehall, 
lockin a spousty dalších. Další náplní tábora budou samozřejmě hry a tvořivá činnost. Děti 
v Praze nemine ani výlet do zábavního parku Toboga Zličín (příplatek 200,- Kč). Pro děti 
v Plzni bude výlet upřesněn.  

V ceně tábora je samozřejmě pedagogický dozor, profesionální lektoři, jídlo (oběd, 2x 
svačina) a pitný režim. 

Harmonogram 

7:30 – 8:30 Příchod dětí 

8:30 Začátek programu 

9:00 – 10:30 Taneční lekce 1. skupina + Dopolední hry 2. skupina 

10:30 Svačina 

10:30 – 12:00 Taneční lekce 2. skupina + Dopolední hry 1. skupina 

12:00 – 12:30 Oběd 

12:30 – 13:30 Odpočinek 

13:30 – 15:00 Taneční lekce 1. skupina + Pobyt venku/tvoření 2. skupina 

15:00 Svačina 



15:00 -16:30 Taneční lekce 2. skupina + Pobyt venku/tvoření 1. skupina 

16:30 -17:00 Volný program a odchod dětí domů 

Změna programu vyhrazena. 

Výlety 

Pro děti je naplánován cca půldenní výlet. V Praze do zábavního parku Toboga Zličín, v Plzni 
bude místo upřesněno. Za tento výlet je počítán příplatek 200,- Kč/osobu + lítačku nebo 
drobné na jízdenku. 

Stravování 

Dětem bude zajištěno jídlo z nedaleké restaurace. V ceně jsou také započítány svačiny –
dopolední i odpolední a celodenní pitný režim.  

Prostory  

S dětmi budou využívány hlavně prostory TŠ B-Original – dva taneční sály, prostory recepce, 
šatny, wc, sprchy. V případě dobrého počasí budeme navštěvovat i dětské hřiště. 

Hygiena 

Po celou dobu tábora bude na PT zvýšená hygiena. Prostory B-Original se budou pravidelně 
dezinfikovat. Celá akce se musí řídit aktuálně platným usnesením vlády ČR a mimořádnými 
opatřeními Ministerstva zdravotnictví, a to včetně povinnosti používání roušek. 

S sebou 
• Přezůvky 

• Oblečení dle aktuálního počasí (předpokládán je i pobyt venku – na hřišti) 

• Oblečení na převlečení v případě ušpinění nebo propocení 

• Pevná obuv na ven 

• Oblečení na taneční lekce (sportovní úbor, halové boty) 

• Pláštěnka 

• Batůžek 

• Láhev na pití (pití možné průběžně doplňovat po celý den) 

• Pokrývka hlavy (klobouček, čepice, šátek, kšiltovka) 

• Opalovací krém 

• Drobné kapesné (nepovinné) 



• Nedoporučujeme dětem s sebou dávat mobilní telefony ani jinou elektroniku, v 
případě potřeby je možné volat hlavní vedoucí na výše uvedený kontakt (za ztrátu 
nebo poškození mobilních telefonů a jiných el. zařízení neneseme odpovědnost). Nově 
je možné využít i uzamykatelné skříňky v prostorách šatny. 

Věci je možné si nechat uložené v šatně po celý týden. 

DŮLEŽITÉ 

Nejpozději 14 dní před nástupem na tábor zasílejte kopie těchto dokumentů (zasílá se na 
email dokumenty@boriginal.cz ideálně ze stejného emailu, s kterým jste dělali registraci v 
klientské sekci, pokud jste členové): 

• potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti (v době konání akce nesmí být posudek 
starší než 2 roky, pokud v posudku není platnost upravena jinak), 

• kopii platné kartičky zdravotní pojišťovny. 

V den nástupu na tábor musí účastník odevzdat: 

• bezinfekčnost (ne starší než 1 den) - tento dokument NELZE zaslat elektronicky, 
MUSÍ být odevzdán až v den nástupu, 

• formulář o vyzvedávání dítěte z tábora jinou pověřenou osobou, budeli dítě 
vyzvedávat někdo jiný než jeho zákonný zástupce. 

Pokud tyto dokumenty nebudou odevzdány a podepsány zákonným zástupcem, nemůže 
účastník nastoupit na tábor. 

V návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace COVID-19 v České republice může 
Organizátor před začátkem tábora rozhodnout, že nástup účastníka na tábor dle předchozího 
bodu dále podmíní předložením testu (akceptovaného dle aktuálně platných a účinných 
opatření orgánů veřejné správy České republiky, např. antigenní test, PCR test) s negativním 
výsledkem na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 u účastníka ne starší 
než 48 hodin od nástupu na tábor. Náklady s tím související hradí účastník. O uplatnění 
podmínky dle předchozí věty bude Organizátor účastníky informovat nejpozději týden před 
plánovaným začátkem tábora, a to prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu 
účastníka, která je uvedena v přihlášce na tábor.
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