Vážené kolegyně, vážení kolegové,
srdečně Vás ještě jednou zveme na

4. SLOVENSKO - ČESKÝ KONGRES

Svazu učitelů tance ČR a Slovenské únie tanca a tanečného športu
tedy na

48. PŘEDSEZÓNNÍ KONGRES
pát 26. – ned 28. srpna 2016
Hotel Skalka, Rajecké Teplice
MÍSTO KONÁNÍ: Prezence přímo v hotelu v pátek od 13:00h, přednášky budou na sále a účastníky prosíme
o lehce společenské oblečení odpovídající Vašemu společenskému postavení. Pánové dlouhé kalhoty a
košile, ev. kravata, oblek není nutný. Dámy – krátké šaty či sukni s halenkou. Pro společné sobotní
fotografování pak jako obvykle "black tie".
Ubytování si účastníci zajišťují sami - viz pozvánka z května t.r., ať již v hotelu Skalka či využijí jiné ubytovací
možnosti.
PŘIHLÁŠKY - evidence účastníků do 20. srpna 2016 e-mailem na adresu kongres2016@seznam.cz
Uveďte prosím jen jména účastníků pro naši představu o tom, kdo přijede.
UBYTOVÁNÍ a STRAVOVÁNÍ: Ubytování si účastníci zajišťují sami - viz pozvánka z května t.r., ať již v hotelu
Skalka (www.skalkahotel.sk; +421 41 5493 761; +421 911 575 733) či využijí jiné ubytovací možnosti, podle
své chuti, hradí si ho každý sám. Hotelová restaurace, stejně jako mnohé podniky v okolí jsou Vám k
dispozici.
PROGRAM:
Pátek

Čardáš, p. Kristián Takáč
Zkoušky Live (průběh zkoušek ze STT a LAT), p. Jiří Plamínek
Oldies - Lindy hop aj., p. Radomír Fojtů
WDC – Blackpool, p. Cieker, p. Plamínek
Po večeři neformální posezení

Sobota a neděle

Řecké kolo , INTAKO 2016, p. Lukáš Holeček
Dámský klub /salsa, latino, p. Dana Mědílková
Medailové kurzy, variace, p. Peter Cieker
Tango Argentino
Latino ladies, pí. Dagmar Zádorová
Tanec na vozíku, p. Andrej Mičunek
Management, p. Michal Pilip
V sobotu večer členské schůze svazů, fotografování, společenský večer, předávání
diplomů novým kolegům
Změnu programu si vyhrazujeme. Časový rozvrh je upřesňován, informace budou na www.sut.cz.
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ÚČASTNICKÝ POPLATEK: Profesionální člen má účastnický poplatek ve svém ročním členském

příspěvku 1500 Kč za sezónu 2016/2017, který můžete, jako obvykle, na místě uhradit.
Účastnický poplatek:

profesionální člen
amatérský člen
spolupracovník
ostatní

v členském příspěvku
1.000 Kč
1.000 Kč (profesionálního nebo amatérského člena)
1.500 Kč

SPOLEČNÉ FOTO: Společné fotografování proběhne v sobotu v podvečer. Dress Code: black tie (pánové
smoking a dámy večerní toaleta). Fotografie vám pošleme e-mailem na vaši adresu.
PRŮKAZKY ČLENŮ, ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, LICENCE, atd: Při prezenci, po zaplacení členského příspěvku
obdržíte novou průkazku člena SUT na sezónu 2016/2017 (profesionál 1500 Kč, amatér 500 Kč, Eurologo
200 Kč, licence TŠ SUT (2016 – 2018) 2.000 Kč
NÁKUP MATERIÁLŮ SUT: diplomy SUT (7 Kč/ks), medaile SUT (25 Kč/ks), skleničky SUT (180 Kč/ks)
Odběr na místě pouze po předchozím objednání - misuta.malkova@seznam.cz .
AUDIO-VIDEO ZÁZNAM PROGRAMU: Objednat lze na místě za 200 Kč za hotové, nebo písemně a uhradit
převodem na účet SUT za 250 Kč.

P.T.
Členové Svazu učitelů tance ČR
Presidium Svazu učitelů tance ČR, z.s., svolává podle 6.článku stanov

ČLENSKOU SCHŮZI SUT
na sobotu 27. srpna 2016 od 17:30h
do sálu Hotelu Skalka, Rajecká cesta 133, Rajecké Teplice, SK
(dále jen ČS), s tímto PROGRAMEM:
1. Zahájení, slovo prezidenta
2. Volba pracovního předsednictva ČS, mandátové a návrhové komise, určení ověřovatele zápisu
3. Zpráva o činnosti a o hospodaření
5. Návrh rozpočtu na další období
6. Zpráva dozorčí rady (DR)
7. Zpráva mandátové komise
10. Diskuze, jiné
11. Projednání návrhů a schválení usnesení
Zpráva o činnosti, o hospodaření, návrh rozpočtu na další období a zpráva DR budou předneseny na místě.
V Praze dne 26. července 2016

Jiří Plamínek
president SUT
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