PŘEDTANEČNÍ 2022
pro žáky ZŠ Valašské Meziříčí a okolí
Sokolovna Valašské Meziříčí

Vážení rodiče,
Přihlásili jste dítě do kurzu předtaneční a společenské výchovy. Podle
počtu přihlášených jsme rozdělili kurzy na optimální poměr dam a pánů
podle ročníků. Vzhledem k vysokému počtu zájemců musí být každý den
kurzy dva. Každá lekce je od 17.00-18.45h pro osmé ročníky a od 19.1521.00h pro deváté ročníky.
Kurzovné 900,- Kč můžete uhradit hotově oproti stvrzence na první
lekci, nebo převodem na účet (na první lekci obdrží zájemci rozpis
jednotlivých lekcí a číslo účtu). V kurzovném hradíte dítěti výuku a vstup
na závěrečný věneček. Rodiče a hosté uhradí na závěrečný věneček
vstupné.
Na každou lekci ať děti s sebou přinesou igelitovou tašku na obuv
do šatny, 10Kč na šatnu a potvrzení o bezinfekčnosti.
Bezinfekčnost prokazují tanečníci potvrzením:
1) o absolvování PCR testu v posledních 72 hodinách - znamená
to objednávat na PCR test s předstihem, na lekci může pouze s platným
certifikátem, děti od 12-18let mají možnost 5 PCR testů za měsíc; 2) mít
laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které
není starší jak 180 dní; 4) mít alespoň 14 dní od aplikace druhé
dávky u dvoudávkové vakcíny; 5 )u jednodávkové vakcíny musí
od očkování uplynout alespoň 14 dní.
Rozdělení kurzů Sokolovna Valašské Meziříčí:
1) v pondělí 14. února 2022 (další lekce po 21.2., 28.2., 7.3., 14.3.,
21.3., 28.3.2022, závěrečný věneček 4.4. a 11.4.2022)
* 17.00-18.45 h ZŠ Šafaříkova 8.A,B,C, Salvátor 8.tř., Křižná 8.A,B,C
* 19.15-21.00 h ZŠ Salvátor 9.tř, Poličná 9.tř, Vyhlídka 9.A, Křižná 9.A,B,C,
Žertínova 9.A, Gymnázium 2.E
2) v úterý 15. února 2022 (další lekce út 22.2., 1.3., 8.3., 15.3., 22.3.,
29.3., závěrečný věneček 5.4. a 12.4.2022)
* 17:00-18:45 h ZŠ Poličná 8.tř, Vyhlídka 8.A,B, Žerotínova 8.A, B,
Gymnázium 1.E
* 19.15-21.00 h ZŠ Šafaříkova 9.A,B,C, Vyhlídka 9.B,C, Žerotínova 9.B
V Sokolovně si mohou děti zakoupit i občerstvení. Pokud
jednotlivci nevyhovuje termín, který je určen pro celou třídu, může přijít
na kurz v den, který mu tedy vyhovuje.
Vyučují lektoři tance Alena Dvorská, tel 702 182 710
Tomáš a Helena Jarešovi, tel 777 220 766
e-mail: info@tslinie.cz http: www.tslinie.cz

