Pozvánka na sústredenie reprezentantov Slovenskej republiky
v kategóriách mládež a do 21 rokov
31.8.-1.9.2019
Vážení reprezentanti,
pozývame Vás na pridané sústredenie reprezentačného tímu, ktoré sa bude konať 31.8.1.9.2019 v priestoroch DANCEHAUS Bratislava, Stromová 16, 831 01 Bratislava.
Informácie pre reprezentantov:
• Prihlásiť sa v termíne do 9.8.2019 cez KSIS,
• po termíne nebudú už prihlášky akceptované,
• dostaviť sa 31.8.2019 k prezentácií o 8:00 hod v mieste konania sústredenia,
• tréningy sú plne hradené SZTŠ,
• reprezentanti budú mať zabezpečený obed a večeru,
• cestovné na vlastné náklady,
• reprezentanti z klubov mimo BA budú mať zabezpečené ubytovanie (1 noc),
• sústredenie je organizované formou spoločných aj individuálnych hodín,
• reprezentanti musia absolvovať celé sústredenie od začiatku až do konca,
• pri nástupe odovzdať čestné prehlásenie o bezinfekčnosti,
• pri nástupe sa preukázať dokladom o úspešne absolvovanej prehliadky u športového
lekára pre rok 2019 (bez uvedeného dokladu nebude možné absolvovať sústredenie),
• zúčastňovať sa bez výnimky všetkých tréningov a aktivít súvisiacich so sústredením,
• plniť inštrukcie vedúceho sústredenia.
Ako lektori boli oslovení: Peter Stokkebroe a Domenico Soale.
Za organizačný štáb Vás pozýva
Mgr. Milan Špánik, PhD.
Člen VÚ

Mgr. Matej Chren, PhD.
Vedúci VÚ SZTŠ

Pokyny pre účastníkov reprezentačného sústredenia 2019 – mládež +
do 21 rokov
Pokyny v tréningovom procese:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

účasť na všetkých tréningoch uvedených v časovom harmonograme je povinná,
reprezentant sa zaväzuje zúčastniť sa tréningového procesu od začiatku do konca RS,
tréningov sa aktívne (na parkete) zúčastňujú len reprezentanti,
komunikácia vlastných trénerov počas tréningov nie je dovolená,
na tréningy sa pripravte včas,
počas reprezentačného sústredenia netrénujte s inými trénermi ako s lektormi,
samotréning (keď pár trénuje bez trénera) absolvujte len v častiach harmonogramu
vyznačených ako voľný tréning,
počas individuálneho tréningu ostatné tanečné páry nesmú byť v tanečnej sále,
do sály si noste nápoje výhradne v uzavretých fľaškách (nie v pohároch),
na parket nie je dovolené vylievať vodu ani olej,
s lektormi komunikujú len členovia VÚ, ak niečo potrebujete vyriešiť kontaktujte ich,
prosba ku trénerom – nezdržujte sa počas individuálnych lekcií v sále – umožníte tým
voľnejšiu komunikáciu medzi lektorom a tanečným párom (neplatí pre vlastného
trénera).

Organizačné pokyny:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

tanečníci nesmú počas celého dňa opustiť miesto Repre sústredenia, porušenie tohto
pravidla je dôvodom na okamžité vylúčenie tanečného páru,
dodržiavajte časové harmonogramy,
strava a pitný režim je zabezpečený v priestoroch Reprezentačného sústredenia,
fajčenie, užívanie alkoholu, alebo iných návykových látok je dôvodom na
okamžité vylúčenie tanečného páru (napr.: ak fajčí jeden - sústredenie musia
opustiť obaja),
nie je povolené robiť akýkoľvek audio-video záznam,
všetci sú povinní odovzdať potvrdenie o bezinfekčnosti,
pri nástupe sa preukázať dokladom o úspešne absolvovanej prehliadky
u športového lekára pre rok 2019 (bez uvedeného dokladu nebude možné
absolvovať sústredenie),
nahláste prosím všetky zdravotné problémy, ktoré máte, ako aj lieky ktoré používate,
čítajte denne informačnú nástenku,
v prípade nejasností kontaktujte vedúcu sústredenia.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti
Meno a priezvisko:........................................................................................................................
Adresa bydliska:............................................................................................................................
Prehlasujem, že naše dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny
úrad zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast
menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný
dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia, alebo iné
osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu posledného mesiaca
do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenia (napr. hnačka, angína,
vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä
som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z.
z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
V ............................ dňa .........................

................................................................
podpis rodiča (zákonného zástupcu dieťaťa)

.....................................................................................................................................
Prehlásenie o bezinfekčnosti odovzdajte, prosím, pri prezentácii (nesmie byť staršie ako tri dni).

