
Taneční vol.2
11.–13.3.2016



Taneční vol.2

Taneční vol.2 je rekondiční pobyt s lekcemi tance určený pro mladé
lidi, kteří podstoupili onkologickou léčbu a transplantaci v 15-18
letech a nemohli se tak zúčasnit „klasických“ tanečních.

Tento třídenní taneční kurz navazuje na úspěch předcházející akce
„Taneční 2015“, kde se taneční páry naučily základní kroky
standardních i latinskoamerických tanců a v tomto pokračovacím
kurzu prohloubí své znalosti a naučí se dalším tancům.

KDY: 11.-13.3.2016
KDE: Chotilsko, Davle



Časový harmonogram
1. den – PÁ 11.3.2016

15:30 TEP Faktor
Sraz v Chotilsku (okres Příbram)
GPS: 49°46’5.645”N, 14°20’55.450”E
WEB: www.tepfaktor.cz

16:00 – 18:00 hra

19:00 večeře a ubytování

Pozn.: Doprava do Chotilska jednotlivě nebo
možnost autobusem od FN Motol (čas srazu 
bude upřesněn s předstihem).

http://mapy.cz/zakladni?x=14.3487361&y=49.7680338&z=10&source=coor&id=14.348736111111112,49.768234722222225
http://www.tepfaktor.cz/


Časový harmonogram
2. a 3. den – SO 12.3., NE 13.3.2016

Sobota 12.3.2016
7:30 – 8:00 snídaně
8:00 odjezd směr Davle

Hotel V Pivovaře
adresa: K Pivovaru 1, 252 06 Davle
GPS: 49°53’33.09”N, 14°24’0.24”E
WEB: hotelvpivovaredavle.webnode.cz

9:30 – 11:30 taneční lekce
11:30 – 13:00 ubytování + oběd
13:30 – 17:00 taneční lekce
17:30 – 19:00 osobní volno
19:00 – 19:30 večeře
20:00 společenský večer

Neděle 13.3.2016
Do 10:00 snídaně a odjezd

https://www.google.cz/maps/place/49%C2%B053'33.1%22N+14%C2%B024'00.2%22E/@49.8925284,14.397878,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
http://hotelvpivovaredavle.webnode.cz/


Doplňující informace

Pro účastníky: Vezměte si s sebou sukně (dámy ) a trička z předchozích tanečních v
Hrádku nad Nisou a společenský oděv na závěrečný večer.

Pokud se chcete zúčastnit, vyplňte přiloženou závaznou přihlášku a zašlete zpět na
email marie.choniawkova@centrum.cz nejpozději do 31.12.2015, do předmětu zprávy
uveďte „Taneční vol.2“.

Účastnický poplatek činí 300 Kč/os., tj. 600 Kč/pár. Zašlete prosím na účet Donoru
204035627/0600 nejpozději do 31.1.2016 a do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení.
V ceně tohoto poplatku je ubytování (2 noci), strava (2 večeře a 2 snídaně), hra TEP
Faktor.

V rámci celého pobytu je zajištěn lékař a zdravotnický doprovod.



Těšíme se na vás!
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