
Víkendové soustředění 
Koncertního sboru 
Informace

Soustředění bude probíhat ve Škole v přírodě Střelské Hoštice (Střelské Hoštice 100, 
387 15). Děti budou ubytované v budově na pokojích po čtyřech. Soustředění slouží 
ke stmelení kolektivu, sezpívání soutěžního programu a naučení se nového.

Pátek 9. 10. 2020
Sraz: 13:45 u hlavního vchodu ZUŠ

Odjezd: 14:15 

Neděle 11.10. 2020
Předpokládaný návrat: mezi 13 - 14 h k ZUŠ

Cena: 850,- Kč

STRAVA

Děti mají zajištěnou stravu 5x denně.
Pátek začínáme večeří.
Prosím o nahlášení speciálních stravovacích potřeb (bezlepek, vegetarián, jiné alergie?)

SEZNAM VĚCÍ - co s sebou? 

- Složka s notami, obyčejná tužka, guma
- Lahev na pití
- Průkazka zdravotní pojišťovny
- Potvrzení o bezinfekčnosti (naleznete na webu)
- léky, pokud někdo užívá pravidelně 

- podepsané v krabičce/sáčku - předáte paní zdravotnici u odjezdu
- lísteček s dávkováním a užíváním

- Kinedryl, kdo potřebuje na cestu tam i zpátky 
- Přezuvky
- Hygienické potřeby
- Kartáček, pasta na zuby
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- ručník
- Dostatek spodního prádla, ponožky, pyžamo
- Pohodlné oblečení do budovy - trička, tepláky, legíny
- Sportovní oblečení na ven, pevná obuv
- Nepromokavá bunda/pláštěnka
- Mikina, svetr (ven i do budovy)  

vevnitř může být také chladněji, budeme zkoušet ve velmi prostorné aule (hrubé ponožky 
výhodou)

- Hudební nástroj/jiný potřebný materiál na večer “Ukaž, co umíš”
- Dostatečný počet roušek (+ silonový sáček na použité látkové)
- Přiměřené kapesné, na místě je k dispozici menší bufet
- hodinky, kapesníky
- Sáček na špinavé prádlo
- Oblíbenou knížku či plyšového kamaráda a dobrou náladu :-) 
- Hlas! :-)

Aktuality, fotky a pozdravy ze soustředění můžete sledovat na 
našich webových stránkách www.coloreton.cz  
a na Facebooku (@Coloreton)

Máte-li nějaký dotaz nebo prosbu, neváhejte mne kontaktovat. 

Na setkání se těší
BcA. Silvie Młynarczyková
sbormistryně
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