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BROŽÚRKA
 



 

Vysvetlivky: 
skupina #1 - po Swing Out
skupina #2 - pred Swing Out 

HARMONOGRAM



Hromadná doprava: Do Piešťan vlakom/busom, z Piešťan autobusom do obce
Prašník a odtiaľ pešo do Rekreačného strediska Prašník-Dúbrava

Auto: do navigácie zadaj adresu - Prašník 104, 922 11 Prašník alebo naskenuj QR
kód. Parkovanie je možné v areáli. Ak by si mal volné miesto v aute, prosím využi
náš formulár a ponúkni ho na spolujazdu =)
 

link na mapu link na spolujazdu

web ubytovania 

Náš víkend sa koná v Rekreačnom stredisku Prašník-Dúbrava v srdci Myjavských
Kopaníc. Ubytovanie je mimo obce, uprostred lesa, takže tancom budeme rušiť len
lesnú zver. Príjazd a registrácia bude prebiehať v piatok v čase od 16:00 do 19:00,

registračný stôl nájdeš v hlavnej budove viditeľne označený. Ak by bol prázdny,
skús nájsť niekoho z lektorov B-Swingu alebo chvíľu počkaj. 

 
Ak viete, že nestíhate doraziť v oficiálnom čase registrácie, napíšte prosím na

kler@b-swing.sk. 
V piatok prosím nepíšte mail, ale volajte buď 

Zuzke: +421 905 193 831 alebo Veronike: +421 949 034 941.
Odubytovanie sa koná v nedeľu doobeda s tím že do 11:00 je treba odovzdať kľúče

na registrácii. Areál stačí opustit do 12:00.

Doprava

Ubytovanie

Strava

Jedlo
Jedlo sa bude podávať v jedálni, ktorá sa nachádza v hlavnej budove. Budeme sa
striedať v rovnakých skupinách ako budeme na lekciách. Zabezpečené sú raňajky,
desiata, obed, olovrant a večera, ale samozrejme si môžete priniesť z domu keksíky a
iné drobné občerstvenie. 
Pitie
V budove klubovne (tam kde sú aj lekcie a párty) bude po celú dobu k dispozícii náš
speakeasy samoobslužný bar s alkom (pivo, gintonic) i nealkom (kofola, nealko pivo,
voda). K dispozícii bude zošit, kde si každý účastník zapíše keď si niečo z baru
zoberie. Platí sa na konci pobytu, nezabudnite si prosím pripraviť hotovosť. Pokiaľ
budete chcieť piť niečo špecifické, pokojne si prineste so sebou, ale nezabudnite si to
označiť, aby vám to niekto nevypil =). 
Pri bare nie sú k dispozícii poháre, preto si prosím prineste vlastné, prípadne si
objednajte špeci swingový pohárik, viď QR kód 

pohárik

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SCD01DMWbdgMmzqlOExrsNBJoMUuCUdoETm-dadccFM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SCD01DMWbdgMmzqlOExrsNBJoMUuCUdoETm-dadccFM/edit?usp=sharing


Lekcie
Počas soboty si pre vás naši lektori pripravili lekcie so skvelým materiálom. Na
lekcie budeme rozdelení do dvoch skupín, tak ako ste zadávali pri registrácii:
skupina #1 - študenti, ktorí sa už učili Swing Out, skupina #2 - študenti, ktorí sa
ešte Swing Out neučili. Lekcie budú prebiehať v budove klubovne, nezabudnite si
zobrať pohodlnú tanečnú obuv, veľa tričiek, prípadne malý uteráčik a deodorant. 

Open class
Open class sa konajú vždy pred párty v budove klubovne (presný čas a tému nájdeš
v harmonograme). Level je otvorený, môže sa ich teda zúčastniť ktokoľvek s chuťou
sa naučiť niečo nové. 

Ranný jóga-stretching s Leou
V sobotu ráno ešte pred raňajkami určite využite možnosť si ponatahovať stuhnuté
telo po pretancovanej noci. Nezabudnite si podložku na cvičenie, stačí aj deka.

Lekcie a Open class

Párty
Vrcholom víkendu určite budú dve párty - v piatok uvítacia a v sobotu hlavná párty

celého pobytu. Hudbu obstarajú naši DJi: Hanka, Štěpán, Sima, Naty. Fancy
oblečenie nie je nutné, ale vítané a ak by si na sobotnú párty prišiel v niečom čo by

sedelo k téme "Dovolenka v trópoch" bola by to bomba!
Ak si predsa len dal prednosť spánku pred tancom a si zvyknutý spať v úplnom

tichu, radšej si zober štuple do uší. 

Čo so sebou?

dosť tričiek aby vydržali 2 lekcie a 2 open class v horúcich letných dňoch
oblečenie na 2 párty - niečo pekné na piatok a téma "Dovolenka v trópoch" na
sobotu (nie je to ale nutné)
plavky a veci do bazénu a k bazénu (nafukovačky, vodné pištole vítané)
spoločenské hry, loptu, frisbee - veci bez ktorých si dovolenku neviete predstaviť
športové/turistické veci - k dispozícii je volejballové ihrisko a v okolí je veľa
príležitostí na pekné prechádzky
deku na váľanie sa pri bazéne/na trávniku
v prípade nepriaznivého počasia obľúbené spoločenské hry  
pokrývku hlavy
repelent a opaľovací krém



Dôležité kontakty

B-Swingový mobil - +421 902 82 43 43
Registrácia: Zuzka -+421 905 193 831 / Veronika - +421 949 034 941 

Tešíme sa na Vás!!!


