
Informace pro zájemce o letní hudební tábor 2020 
 

Místo:   Rekreační zařízení Zámeček Hodonín, Hodonín, okres Blansko, 679 71 
Lysice 

Termín:     18. – 25. července 2020 (od soboty do soboty) 
Doprava:  autobusem z Brna - Líšně 
Ubytování:  v pevné budově, pokoje pro 2-3 osoby; umyvadla, sprchy a WC na pokojích 
Sport. a kult. zázemí:   jídelna, společenský sál, taneční sál, místnosti s pingpongovými stoly, krytý 

altán, dětské hřiště, ohniště, přírodní koupaliště, fotbalové hřiště mimo areál 
Stravování:         5x denně  
Bohaté programové možnosti (pro hudebníky i nehudebníky): 

a)   celotáborová odpolední hra 
b) hra na nástroj (keyboard, kytara, elektrická kytara, ukulele, zobcové flétny) a populární zpěv pro 

začátečníky i pokročilé 
c) taneční hodiny 
d) hry v angličtině 
e) dramatický kroužek 
f) sport (fotbal, famfrpál, ping pong, střelba ze vzduchovky, míčové hry, sebeobrana, soutěže, …) 
g) výtvarná činnost 

 
Cena: 5 500 Kč 
 
Zálohu 2 000 Kč je nutno uhradit do 28. 2. 2020 na účet č. 2401477159/2010, do zprávy pro příjemce 
uvedete jméno účastníka (variabilní symbol Vám bude zaslán současně s potvrzením přihlášky emailem, 
bez něj platbu neodesílejte), doplatek 3 500 Kč na uvedený účet do 30. 4. 2020. 
 
Bude-li na soustředění přispívat zaměstnavatel rodiče, je možné vystavit fakturu, a to vždy na plnou 
částku (záloha 2 000 Kč bude vrácena po uhrazení celé částky zaměstnavatelem). Fakturu  je možné 
vystavit do 10. 4. 2020 se splatností nejpozději do 24. 4. 2020. 
 
V ceně je ubytování, strava, doprava autobusem z Brna, program, odměny, pojištění, hudební a jiné 
kurzy, zpracované fotografie a videa z tábora i povinný členský příspěvek člena spolku Hudební 
nadšenci.  
 
Stornovací podmínky: 

1. Smlouva mezi pořadatelem a účastníkem vzniká podpisem nebo elektronickým odesláním 
závazné přihlášky a následným provedením úhrady zálohy 2 000,- Kč z celkové ceny 5 500 Kč. 

2. Smlouva zaniká ze strany účastníka v případě závažné překážky v účasti, ohlášené písemně 
minimálně sedm dní před odjezdem (jsou-li důvodem zdravotní problémy, je nutné doložit 
potvrzení od lékaře). V takovém případě se ze zaplacené částky strhne storno poplatek 20% z ceny 
soustředění. 
Dojde-li ke zrušení smlouvy bez závažného důvodu či bez omluvy, popř. dojde-li ke zrušení 
smlouvy méně než sedm dní před odjezdem, činí storno poplatek 80% z ceny soustředění. 

 
Pořadatel:  
Hudební nadšenci, z.s. 
Mutěnická 6 
628 00 Brno 
 
Přihlášky:  
Michaela Poláková, Mutěnická 6, 628 00 Brno 
tel.: 739 269 821, e-mail: misa@yamahaskola.cz           



Závazná přihláška na letní hudební tábor 18. 7. - 25. 7. 2020 v RZ Zámeček Hodonín 
 

Jméno a příjmení účastníka:   
Datum narození:  
Rodné číslo:  
Bydliště:  
Zdravotní pojišťovna:   
Jméno a příjmení matky:  
Mobil matky:  
Jméno a příjmení otce:  
Mobil otce:  
Mobil účastníka:  
E-mail zákonného zástupce:  
Důležité informace o zdraví:  
 
Dodatečné informace (například požadavek na ubytování - s kým chce být účastník ubytovaný, strava - 
bezlepková, vegetariánská atp., potravinové alergie, pozdější příjezd či dřívější odjezd,...) 
 
 
 
Žádám o vystavení faktury organizaci (prosíme o přesné fakturační údaje, nepište zkratky): 
Název:  
Adresa:  
IČO:  
DIČ:  
Jméno zaměstnance:  
Adresa pro zaslání faktury (je-li možno pouze na email, napište jej): 
 
DOPOLEDNÍ ČINNOST NA TÁBOŘE: 
Označte nejvíce 3 možnosti. Na výběru se prosím domluvte s dětmi, jinak se na táboře z hodin 
odhlašují. V případě dostatečné kapacity se budou moci účastníci na místě přihlásit do dalších oborů). 
Syn/dcera má zájem o tyto dopolední aktivity. 

• zpěv 
• tanec 
• hry v angličtině 
• dramatický kroužek 
• sport (fotbal, famfrpál, pingpong,...) 
• keyboard 
• zobcová flétna 
• kytara 
• el. kytara 
• ukulele 

Vepište vybraný nástroj/nástroje, jak dlouho na ně žák hraje (pokročilost), typ učebnice: 
 
 

Ve volném čase možnost výtvarného tvoření a sportování (střelba ze vzduchovky, lanové aktivity, 
míčové hry, soutěže, …). 

Seznámil/a jsem se s informacemi o táboře, souhlasím s podmínkami a cenou. Dle záznamů ve 
zdravotním průkazu je dítě schopno zúčastnit se tábora.    

Přihlašuji závazně svého syna – dceru na letní hudební tábor pořádaný organizací Hudební 
nadšenci, z.s. 


