
Ledová Krásná

16.- 18. 11. 2018

Od pátku do neděle budou probíhat individuální i skupinové semináře různých druhů i
náročností pro mládež do 18-ti let. Cílem našeho připraveného programu by mělo být

celkové zdokonalení našich svěřenců v hudebních oblastech, ve kterých se pohybujeme.
Po celý víkend bude k dispozici jednoduchý zvukový aparát. Zájemci mohou vyzkoušet

zvukařskou práci a všichni účastníci budou zkoušet svá vystoupení na mikrofony. Závěrem
našeho programu bude  koncert pro rodiče a známé. 

1900,- pro pravidelné návštěvníky hudebního Studia Kokos  
2100,- pro ostatní 

 Prosíme zaplatit zálohu 500 Kč  a odevzdat jednoduchou přihlášku, abychom zajistili
penzion a vše potřebné k programu (záloha je nevratná, z existenčních důvodů celého

víkendu). Zbylá částka stačí při nástupu do penzionu.  
V ceně je ubytování v pokojích s vlastním sociálním zařízením, strava, celodenní pitný
režim, veškeré hudební semináře a hodiny,lektoři, hudební hosté, zvuková aparatura,

odměny.  
Číslo účtu: 2400531774/2010, napište do vzkazu k převodu jméno dítěte a název akce. Při
platbě převodem prosíme o zaplacení celé částky (z administrativních důvodů), nevratných

zůstává stále 500Kč.  Děkujeme za pochopení. 

Kostým, oblečení, jakékoli pomůcky na téma led, sníh, zima... Hudební nástroje, zpěvníky,
texty. Bude se hodit něco na psaní + pastelky, fixy. Dále přibalte: osobní hygienu, ručník,

oblečení na ven - na louku, do lesa a něco pohodlného dovnitř včetně přezůvek.  
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Téma víkendu je ZIMA, SNÍH, LED – jakýkoli oblek, cokoli související se zimou je vítáno :-)

NÁSTUP NA PENZION V PÁTEK MEZI 17-18H,
KONČIT BUDEME V NEDĚLI ZÁVĚREČNÝM

KONCERTEM OD 16:00.
Penzion Krásná 

(www.penzionkrasna.cz) 

Těšíme se na Vás!  
+ 420 774 254 243,  

info@studiokokos.cz, www.studiokokos.cz 



Přihláška

DATUM NAROZENÍ:

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ÚČASTNÍKA:

Hudební víkend na Krásné 16.-18.11. 2018

ADRESA: 

ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ:

TELEFON NA ÚČASTNÍKA (pokud má): 

 TELEFON NA MATKU:

 TELEFON NA OTCE:

 E-MAIL:

 PODPIS ZÁK. ZÁSTUPCE *:

 * Podpisem souhlasíte, že se účastník stane dočasným členem Studia Kokos, s. z. a spolku Květ. Dočasné členství trvá po

dobu konání hudebního víkendu a vztahují se k němu veškeré interní směrnice i vyhlášky Studia Kokos, s. z., mimo jiné i

právo Studia Kokos, s. z. na využití a zveřejnění fotografií, videí, zvukových nahrávek i psaných textů pořízených na

hudebním víkendu. Děkujeme za pochopení. Studio Kokos, z. s.

DATUM:


