
Věkové kategorie a termíny konání:

Kontakt:

Komunitní centrum Obříství, vchod ze Školní ulice. Vchod je otevřen od 17:00h

Markéta Nohejlová, tel: 602 628 525, e-mail: marketa@zumba-obristvi.cz

Kurzovné _____________ Kč uhrazeno dne:
Podpis instruktora

Část pro vás (při předání vyplněné Přihlášky)

Část pro instruktora

Přihláška / Kontaktní údaje  

TERMÍN: * 17:15 - malí      |  18:00 - velcí        (* vyberte prosím)

KURZOVNÉ: Komunitní centrum Obříství (nový kulturní dům, vchod Školní ul.)

Kurzovné uhrazeno dne:

Jméno dítěte:

Rok narození:

Jméno zákonného zástupce:

Kontaktní telefon:

E-mail:
Zaškrtněte, prosím, pokud některé z komunikace dáváte přednost.

Podpisem stvrzuji, že mé dítě smí sportovat a že si nejsem vědom/a žádné zdravotní překážky. Zároveň dodržuji všechna platná nařízení ohledně Covid-19.
Své dítě osobně včas dovedu na kurz až do tělocvičny a tamtéž si jej včas osobně vyzvednu.
Podpisem dávám zároveň laskavé svolení se zveřejněním video nahrávek a fotografií z tréninku a vystoupení na webu, facebooku a instagramu kurzu.

Datum a podpis zákonného zástupce

Odevzdejte nejpozději s první hodinou kurzu, děkuji. M. Nohejlová

Starší děti vedu k dokonalosti v naučených choreografiích s přidáváním komplikovanějších koordinačních prvků 

se zapojením, posílením a protažením celého těla.

DO KURZU

PŘIHLÁŠKA

TANEČNÍ A POHYBOVÉ PRŮPRAVY

 "ZUMBA® Kids" 

s Markétou Nohejlovou

Malé děti mají lekci rozdělenou do bloků pro udržení pozornosti a formou zábavy se zdokonalují jak v choreografii, 

tak v pohybové koordinaci celého těla.

Rodiče mají možnost navštívit jak závěr lekce v tělocvičně, tak samozřejmě pravidelná vystoupení, která děti motivují 

a ženou je s radostí vpřed.

Každou středu od 17:15 h - 18:00 h * děti 4 - 8 let | od 18:00 h - 18:45 h * děti 9 - 14 let

Zumba® Kids je licenční program Zumba® pro děti. Vychází nejen z latinsko-amerických rytmů, ale i z moderní POP Music, 

Hip-hopu, Country atd. 

Správce osobních údajů: Markéta Nohejlová, Chovatelská 176, Obříství (dále jen "Instruktor") | Rozsah údajů: Kontaktní údaje Přihlášky - Jméno dítěte, Rok narození, Jméno 

zákonného zástupce, Kontaktní telefon a e-mail | Účel zpracování: Evidence dítěte v lekcích Zumba® Kids, kontakt zákonného zástupce bezprostředně souvisejícím s lekcemi | Doba 

zpracování: Příslušný školní rok

LEKCE:

MÍSTO:

Lekce probíhá v Komunitním centru Obříství. Na hodinu potřebujete pouze sportovní pohodlné oblečení, pevnou obuv a lahev s pitím. 

Ukázky z vystoupení, fotografie, důležité zprávy a novinky na www.zumba-obristvi.cz, 
na facebooku Zumba & Zumba Kids Obříství a Instagramu "nohejlova.marketa".

Při změně konání lekce budu rozesílat také sms nebo e-mail. Přesné termíny mají děti na kartičkách.


