
Dětský sbor Pražská kantiléna ZUŠ Jižní Město, Křtinská 673, Praha 4

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
15. 8. – 21. 8. 2021

Zámek Štěkeň – nedaleko Strakonic (adresa: Zámek Štěkeň, Štěkeň 1, 387 51)

PŘIHLÁŠKA: elektronická – vyplňte, prosím, na stránkách www.prazskakantilena.cz do pátku 11. 6. 2021
(sekce Pro členy – dětský sbor – heslo: Houbička)

SRAZ: neděle 15. 8. 2021 u ZUŠ Křtinská v 9:30 hod.
NÁVRAT: SOBOTA 21. 8. 2021 k ZUŠ Křtinská cca v 17:00 hod.
Pobyt začínáme nedělním obědem a končíme sobotním obědem. Cesta trvá necelé 2 hodiny. Oproti původním informacím se 
budeme vracet už v sobotu. Bohužel není možné uskutečnit sobotní koncert, kvůli kterému tradičně odjíždíme až v neděli 
dopoledne a dost zpěváků často ještě odjíždí na poslední týden prázdnin pryč. Navíc ceny všeho strmě rostou a prostor ve Štěkni 
je stále dražší a odjezdem o jednu noc dříve můžeme alespoň o trochu výslednou cenu snížit. Z těchto důvodů jsme se rozhodly to 
letos udělat takto a věříme, že to pochopíte, možná i uvítáte.

CENA + PLATBA – 4 500,- Kč zaplaťte, prosím, na účet 107-3538140287/0100 do 30. 6. 2021 – věnujte pozornost variabilním 
symbolům platby, které naleznete na stránkách (cena pro sourozence, kteří jsou oba v koncertním oddělení – každý 4000,- Kč)
Cena je bohužel zase o trochu vyšší než v loňském roce (v ceně je zahrnuto ubytování, plná penze, náklady na cestu, pojištění) 
i přesto, že se snažíme udržovat ji co nejníže. TÍMTO VÁS PROSÍME, pokud byste věděli o nějakém místě pro příští rok 
ve stejném termínu, kam by se vešlo cca 150 zpěváků a měli bychom kde zkoušet, dejte nám, prosím, vědět.

KAPESNÉ – cca 350,- Kč (v ceně je započítáno 250,- Kč na sborové tričko, které bude pro všechny zcela nové)

U autobusu je třeba odevzdat v obálce či v plastové fólii se jménem dítěte následující formuláře:
– budou ke stažení na www.prazskakantilena.cz POZOR – bez těchto dokumentů nemůžeme vzít Vaše dítě s sebou!
1) kopii kartičky zdravotní pojišťovny 
2) vyplněnou bezinfekčnost – nesmí být starší více jak jeden den! (pozor na vyplnění data)
3) potvrzení o zdravotní způsobilosti (pro děti do 18 let), stačí kopie. Platnost potvrzení ošetřujícího lékaře jsou 2 roky, takže 

pokud má Vaše dítě např. posudek z konce srpna 2019 a nedošlo k žádným změnám či vážným zdravotním stavům od doby 
vydání posudku, můžete jej použít

4) souhlas zákonných zástupců s ošetřením nezletilé osoby
5) potvrzení o negativním testu na Covid 19 (BUDE UPŘESNĚNO a aktualizováno na stránkách PK)
6) veškeré léky, které dítě pravidelně užívá, zároveň prosíme informovat našeho zdravotníka před odjezdem u autobusu!!

S SEBOU: (Prosíme, nedávejte s sebou dětem žádné cenné věci! Děkujeme.)
– větší láhev na pití, hrníček či malá lahev na sborové zkoušky, přezůvky
– léky, které je dítě samo zvyklé používat při obtížích, repelent, opalovací krém, 2x ručník, hygienické potřeby
– sluneční brýle, pokrývka hlavy, bavlněný šátek, plavky, pláštěnka
– oblečení do každého počasí (radši přibalte i teplejší svetr a tlusté ponožky, v zámku, kde bydlíme a zkoušíme, je chladněji), 
sportovní a turistická obuv, baterka, batoh na výlet
– desky s notami a tužka, pastelky, fixy, blok, nůžky, (hudební nástroj, zpěvník)
– modré džíny + sborové tričko (všichni obdrží na místě)

V případě jakýchkoli dotazů či náhlé nemoci Vašeho dítěte se na nás obracejte telefonicky nebo emailem:
Karolína Řepová – 728716875, karolina@prazskakantilena.cz.

                                              
Přejeme všem klidný čas a držme si palce, ať se všichni můžeme setkat na letním soustředění!             Vaše ZuzAnKa

Změny vyhrazeny, všechny aktuální informace naleznete na stránkách, které, prosíme, pravidelně sledujte. Děkujeme.


