HUDEBNÍ TÁBOR „RAKOUSY“ 2019
ANEB NABÍDKA PARÁDNÍHO MUZIKANTSKÉHO LETNÍHO TÁBORA U MALÉ SKÁLY
O CO JDE?
Organizujeme letní tábor pro mládež do 18 let. Celý týden probíhají individuální i skupinové hudební semináře
různých druhů i náročností. Myslíme si, že ve společnosti do 30 dětí mohou vzniknout zajímavé hudební projekty.
Cílem našeho připraveného programu je celkové zdokonalení našich svěřenců v hudebních oblastech, ve kterých se
pohybujeme, nalezení nových kamarádů a případně i vznik nových kapel. Dalšími poznatky z hudebního tábora jsou
základy technického zajištění – tedy zvukařiny. Po celý týden bude k dispozici jednoduchý zvukový aparát. Zájemci
mohou vyzkoušet zvukařskou práci a všichni účastníci budou zkoušet svá vystoupení na mikrofony. Mezi
muzikantskou práci bude zařazena i spousta her pro zasmání, odreagování a poznání sama sebe i ostatních. Závěrem
našeho programu bude připravený koncert pro rodiče a známé, kde zaznít nové, nebo alespoň nově upravené písně
a minimálně jedna píseň společná sborová.
KDY:
25. 8. – 30. 8. 2019 Nástup v neděli okolo 17 hod do tábora, páteční koncert bude cca od 16h (bude upřesněn,
včetně místa konání), konec v pátek po koncertě cca 18:00h.
KDE:
Chatky Český Ráj
Rakousy 49,
511 01 Turnov

GPS: 50.6197997N, 15.1799086E
Více info zde: http://www.chatkyceskyraj.cz/kontakt/

ZA KOLIK:
3500,- /pravidelný návštěvník hudebního Studia Kokos, z. s., 4000,-/ostatní zájemci
V ceně je ubytování v chatkách se sociálním zařízením na hlavní budově, strava 4x denně, celodenní pitný režim,
veškeré hudební semináře a hodiny, zvuková aparatura, pomůcky, památná trička.
Přihlášky noste co nejdříve. Do KONCE ČERVNA prosíme zaplatit nevratnou zálohu 1000,- Kč a odevzdat přihlášku,
abychom zajistili areál a vše potřebné k programu. Zbylá částka stačí při nástupu na tábor. Záloha je nevratná,
z existenčních důvodů celého tábora. Zbylá částka stačí při nástupu do areálu, pokud budete platit v hotovosti.
Pro zájemce – číslo účtu: 2400531774/2010, napište do vzkazu k převodu jméno dítěte a název akce (máme jich letos
víc). Při platbě převodem prosíme o zaplacení celé částky (z administrativních důvodů), nevratných zůstává stále
1000Kč. Děkujeme za pochopení.
CO S SEBOU:
Spacák + polštář, pyžamo, věci pro osobní hygienu + ručník, repelent, opalovací krém, obuv do společných sprch,
lahev na pití, batůžek, psací pomůcky, sešit, hudební nástroj, noty, zpěvníky (pokud máte), oblečení a obuv: k ohni,
na koncert, sportovní na výlet a případně na lehčí běhací hru, plavky.

Těšíme se na setkání.
Tým Studia Kokos
Kontakt: 774 254 243, info@studiokokos.cz, www.studiokokos.cz
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HUDEBNÍ TÁBOR „RAKOUSY“ – PŘIHLÁŠKA 2019
Jméno a příjmení účastníka:
Datum narození:
Adresa:

Zdravotní omezení:

Telefon na dítě: (pokud má)
e-mail: (nepovinné)
Telefon zák. zástupce:
Matka: ................................................... Otec: ....................................................
e-mail: (nepovinné)
Platba (Zaškrtni hodící se):

Jsem pravidelným návštěvníkem Studia Kokos, z. s.:
Tábor (ne 25. 8. – pá 30. 8. 2019) 3500,Nejsem pravidelným návštěvníkem Studia Kokos, z. s.:
Tábor (ne 25. 8. – pá 30. 8. 2019) 4000,-

Podpis zák. zástupce*:

Datum:

Podpisem přihlášky rodič souhlasí s pořizováním fotografií a videí, na kterých může být jejich syn/dcera a s jejich případným
zveřejněním. Veškeré materiály získané na akci pořádané Studiem Kokos, z.s. jsou majetkem Studia Kokos, z.s. Po dobu konání
akce se stává přihlášená osoba členem Studia Kokos, z.s.
*

Vyplněnou přihlášku prosíme vrátit co nejdříve. Děkujeme.
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