
 

 

Vídeňská 2931, 390 05 Tábor 

****************************************************************************** 

Propozice letního tanečního soustředění BLANÍK 2023 

ATAK  STREET  CAMP   
DĚTI, JUNIOŘI, HLAVNÍ – začátečníci, pokročilí, velmi pokročilí  

     Vážení rodiče a tanečníci, 
 

     Již tradičně Vás touto dobou seznamujeme s letním tanečním soustředěním TŠ Atak. Doufáme, že takto 

v předstihu můžete plánovat vaše letní prázdninové měsíce a event. uplatnit náklady soustředění svých dětí, 

jako letní taneční tábor u svého zaměstnavatele. Letos budeme v rekreačním středisku Blaník, Smršťov, 

257 06 Louňovice pod Blaníkem. Ubytování ve zděných bungalovech. Koupání ve vlastních bazénech, 

klubovny. Tancujeme na super střešní stage, zrcadlovém sále, venkovních stage a tělocvičnách. Závodní 

stravování 5x denně, zdravotník, hřiště na volejbal, fotbal promítání, diskotéka a jsme na hranici lesa. 
 

Program letního soustředění Atak Street Camp: 
Jan „Pitkin“ Feňa (hip hop, house)                               Andrej „Andyboj“ Urysiak (hip hop, house) 
Eliška „Ejvyy“ Pacltová (hip hop, contemporary)       Miroslav „Miro“ Olšavský (lite feet, poppin) 
Nikola Feňová (hip hop) + další trenéři 
  
Pořadatel Centrum vrcholového a moderního tance ATAK z.s.,  

Vídeňská 2931, 390 05 Tábor 

Odpovědný zástupce Ing. Dalibor Stano tel. 602/330 520 

Místo konání Rekreační středisko Blaník, Smršťov, 257 06 Louňovice pod 

Blaníkem  

Datum konání  Nájezd: 26.08.2023 (sobota) v    15,00  (odjezd z Tábora 14:15) 

 Odjezd: 31.08.2023 (čtvrtek) v  10,00  (příjezd do Tábora 10:45) 

 

Vedoucí soustředění Ing. Dalibor Stano 602 330 520 

Lektoři Pitkin, Ejvyy, Andyboj, Miro, Nikča + další trenéři dle rozvrhu 
Rozsah soustředění 4 hodiny vedeného tréninku denně   

Ubytování Zděné bungalovy(povlečení, deky a polštáře jsou v ceně) 

Strava + pitný režim Zajišťuje závodní kuchyně v rekreačním středisku Blaník 

 

Cena soustředění (ubytování,plná penze, lektorné, autobus) 

Platba na účet nebo složenkou TŠ Atak 
   4.950,--Kč/os. 

---------zde odstřihni ------------------ zde odstřihni ------------------- zde odstřihni ------------------ zde odstřihni ---------- 
 

Závazná přihláška: ATAK STREET CAMP  26. - 31.8.2023  děti, junioři, hlavní  

začátečníci, pokročilí, velmi pokročilí             Cena: 4.950,--Kč  

 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………. 

 

Adresa: ……………………………………………………………………………… 

 

V Táboře, dne: …………………                  ……………………………………….. 
                                                                                         podpis účastníka (zákonného zástupce) 



         
 

         
 

              
 

          
 

 

 

 

 

 

 
 


