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- pro děti od 4 do 10 let 
- pohyb, taneční styly 
- hry, soutěže, výlety 
- angličtina zábavnou formou  
- zkušení pedagogové a trenéři I. třídy 
- vicemistři ČR v tanečním sportu  

 
Vážení rodiče ! 

Zveme Vaše děti na příměstský taneční tábor s angličtinou, který se koná v Domě kultury 
v Kroměříži. Děti čeká týden plný tance, her, soutěží, výletů a nových anglických slovíček pod 
vedením zkušených pedagogů a lektorů. Každý den bohatý program, chutný oběd, svačinka  
i pitný režim v ceně tábora. 

   
  MÍSTO:   Dům kultury v Kroměříži – zrcadlový sál 
    

TERMÍN:  19.7. – 23.7.2021, 8.00 – 16.00  
Své děti můžete přivést již od 7.30 a vyzvednout  do 16.30,v případě potřeby, lze domluvit i jinak. 
 

  CENA: 2.390,- Kč/ týden 
  tanečníci TK GRADACE z tanečních přípravek a jejich sourozenci cena 1890,- Kč/ týden 
  V ceně je zahrnuta výuka tance, výuka angličtiny hravou formou, doprovodný zábavný program, 

pedagogický dozor, zdravotnický dozor, oběd, svačinka, pitný režim, soutěže a odměny. 
 
LEKTOŘI:  
Alena Starečková – vedoucí TK GRADACE Kroměříž 
Ing. Alena Greplová – tanečnice mezinárodní třídy, trenérka I. třídy 
Mgr. Barbora Kocmanová – profesionální pedagog,  tanečnice mezinárodní třídy 
Anna Starečková  - mistryně ČR, studentka pedag. fakulty univerzity Palackého – anglický jazyk 
Martin Mestek  - mistr ČR, student  sportovní  fakulty univerzity Palackého – tělesná výchova 

 
Přihlášky zasílejte na adresu: stareckova.alena@seznam.cz 

nebo: kocmanova.barbora1@gmail.com, alena.greplova1@gmail.com 
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Po odeslání přihlášky je potřeba zaplatit zálohu ve výši 1000 Kč ( nejpozději do konce května )  
Zálohu můžete odevzdat v hotovosti, nebo zaplatit  na účet   153272111/0100, KB Kroměříž 

   Jako variabilní symbol uveďte 103 a do poznámky uveďte jméno a příjmení účastníka.  
Zbývající částka se doplácí nejpozději v den nástupu v hotovosti. 
Pro více informací nás kontaktujte na telefonu. 

  
 

Vybavení táborníka:  
Na sportování – cvičky ( tenisky ), tričko, tepláky ( elasťáky, kraťase ), podložku na zem, švihadlo 
Na taneční výuku – taneční obuv nebo cvičky, děvčata tričko s kr. rukávem a sukni, chlapci tričko 
s kr. rukávem a  kalhoty, ponožky 
Na hry  a výlety – tepláková souprava, šusťáková bunda, kraťase, kšiltovka, přezůvky 
Na hygienu – ručník, papírové kapesníky 
Ostatní – batůžek, plastiková láhev, plastový hrneček na pití 
Nedoporučujeme brát mobilní telefon. 

 
 

Jak se dostanete do KD Kroměříž? 

Dům kultury v Kroměříži se nachází na Tovačovského ulici 2888, Hlavní zázemí bude mít příměstský 
taneční tábor s angličtinou v zrcadlovém sále DK. Do zrcadlového sálu DK  se vstupuje venkovním 
bočním vchodem, který se nachází vedle vjezdu do krytých garáží. 

 
 

Kontakt: 
Alena Starečková           +420  605 235 467  stareckova.alena@seznam.cz 

  Ing. Alena Greplová      +420  601 601 151  alena.greplova1@gmail.com 
  Mgr. Barbora Kocmanová       +420  721 125 415 kocmanova.barbora1@gmail.com 
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PŘIHLÁŠKA 

Jméno a příjmení  : ………..………………………………………………..………………………………………….…….….….……  

Adresa   : …………………………………..…………….……………………………………..…….……………………. 

Telefon rodičů :................................................ rodné číslo:   …………………….…….…..…………..….. 

Zdravotní pojišťovna:……………………….………  e-mail:………………………………………………………………..…….. 

Místo     : Dům kultury v Kroměříž – zrcadlový sál              

Termín   : 19.7. – 23.7.2021 

Cena   : 2.390,- Kč/ 1890,- Kč pro členy tanečních přípravek a jejich sourozenci   

Zálohu ve výši 1.000,-Kč zaplatit nejpozději do konce května doplatek první den při nástupu. 

U svého dítěte upozorňuji na tyto zvláštnosti : ………………………………………………..…………….……………… 

Datum  ..……………………………….... 

   podpis rodičů  

Odevzdat až při nástupu na příměstský tábor 

ČESTNÉ  PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že mé dítě ………………………………………….nepřišlo v posledních třech týdnech před nástupem na 

tábor do styku se zdrojem přenosné nemoci, ani mu nebylo uloženo karanténní opatření obvodním 

dětským lékařem, popř. hygienikem. 

Prohlašuji, že obsah odpovídá skutečnosti a jsem si vědom/a následků nepravdivého prohlášení. 

Poučil/a jsem své dítě o chování a jednání na táboře. 

V ……………………………, dne ……………………… 

…………………………………………………….                                                     

podpis rodičů 
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