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Vážení rodičia a členovia klubu.

Bratislava : 10.11.2020

Vec:  Pokračovanie tréningov začiatočníkov -  november 2020.

Vážení rodičia, vážení naši mladí športovci.

V predchádzajúcich dňoch sme vás informovali o činnosti klubu a súčasnom stave tréningov.  ( e-mail zo dňa
27.10.2020). Vzhľadom k tomu, že opatrenia vlády v súvislosti s 2. vlnou pandémie COVID-19 nesmerujú zatiaľ
k uvoľňovaniu  a trénovať  v škole  zatiaľ  nie  je  možné,   pripravili  sme  realizáciu  tréningov  v náhradných
priestoroch , uhrádzaných klubom, nasledovne.

Máme  možnosť  trénovať  v skupine  6  detí.  Rozdelíme  našu  prípravku  na  2  skupiny,  pokročilejší  a  menej
pokročilí.  Tréningy by sa realizovali zatiaľ 1 krát do týždňa, obe skupiny by trénovali následne po sebe.
Miesto tréningu sme zabezpečili v Tanečnej škole Dance Art, ulica Pod gaštanmi č. 2. ( Priestor sa nachádza
smerom do Vrakune, popri železničnej trati vpravo, pred benzínovou pumpou Lukoil, zastávka autobusu  č. 67
Pod gaštanmi.)

Predbežne je zaistený deň  streda, prvá skupina by trénovala od 15.00 hodiny a  2. skupina od 16:00 hodiny.
Tréning bude trvať 50 minút. Príchod vždy minimálne 15 min. pred tréningom..

Máme záujem, aby deti konečne mohli začať znovu trénovať, aj keď to zatiaľ nie je možné v rozsahu  ako
v predchádzajúcom období.  Po uvoľnení opatrení,  ihneď potom, ako budeme môcť trénovať v tanečnej  sále
v škole, vrátime sa k pôvodnému režimu tréningov.
Zdvorilo Vás žiadame o potvrdenie účasti na tréningoch, prípadne o Vaše pripomienky. Odpoveď očakávame
obratom, do štvrtka rána 12.11.2020). Priestor je nutné rezervovať.

Samozrejme, že účasť je možná, len ak nebola v rodine nariadená karanténa a u detí nad 10 rokov s negatívnym
Covid testom. Vstup je do priestorov povolený len s rúškom. Treba dodržať pravidlá, ktoré súvisia s hygienicko-
epidemiologickou situáciou.

Ďakujeme  za  Vašu  odpoveď a veríme,  že  aspoň takto  obnovíme naše  tréningy.  Veríme,  že  sa  vám podarí
zabezpečiť účasť vašich detí na tréningoch.

S pozdravom

Milan Špánik
predseda TŠK M+M Bratislava
pri ZŠ Ostredková

Vybavuje: Mgr. Marcela Špániková
trénerka a hospodárka klubu
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