Odjezd: dne 3.6.2017 z náměstí - Postoloprty – v 6:00 (sraz: 5:45)
!účast všech soutěžících NUTNÁ!
Ubytování v tělocvičně ZŠ
Veškeré podrobnosti : viz. Časový rozpis šampionátu
S sebou:
Vystoupení:










Hůlku
Kozačky (umyté), ČISTÉ!
Silonky (pro starší holky bez sedu) včetně náhradních !!!
Bílé body + čistě bílé kalhotky (když nemáte body tak bílou košilku a kalhotky)
Podprsenka určená pro kostým (kdo potřebuje)
Hřeben, gumičky, pírka (dostatek!!!! - černé i stříbrné)
Gel na vlasy, lak na vlasy, hřebínek na uhlazení
Malování – pudr+make-up(vlastní štětec), stíny, řasenka, tvářenka – pro starší skupiny
!Kartička zdravotní pojišťovny!

Ostatní:







Karimatka/ nafukovačka
Spací pytel + polštářek
Hygienické potřeby
Pyžamo + boty na přezutí
Týmové oblečení – mikina, nátělník, náplasti na prsty (pro jistotu)
Sportovní oblečení + sportovní boty (černé tepláky/leginy, černé krátké kalhoty/leginy nejlépe ¾)

+ 340Kč na stravné a ubytování (v ceně jídlo na celý víkend + ubytování) – startovné+doprava hrazeny

souborem PM

Doporučuji s sebou:
- Světlé spodní prádlo
- S sebou svačinku na cestu, případně nějakou sušenku pro energii na so+ne – oddělit to od věcí
které jsou potřeba na vystoupení :o)
- Sundat si doma veškeré prstýnky, naušnice (většího charakteru), řetízky… na vystoupení to stejně
půjde dolů…
- Smýt z viditelných míst nalepovací a jiné tetovačky, laky na nehty, čmáranice od fixek atd…
- Lehké kapesné pro případ potřeby (zmrzlina atd.)
Info pro rodiče:
- Po celou dobu je potřeba mít všechny dívky pohromadě – pokud se přijedete podívat, prosím děti
nikam neodvádějte, držte se u skupiny
- Pokud rodiče nepřijedou, nemějte strach, budeme mít sebou pár maminek na pomoc, které se o ně
postarají…
- V první řadě musí být dívky připravené (oblečené, učesané , potrénované atd. ) na vystoupení –
teprve potom jsou na řadě fotky, pozdravit babičky atd.
- V kostýmech nepijeme žádné barevné nápoje (malinovky, !ledové tříště! atd.) pokud budou holky
jíst tak s mikinou přes kostým a výhradně „nešpinivé potraviny“ - např. namazaný rohlík atd – NE
kečupy, rozpouštějící se čokolády, kapající jídla atd. – nechceme holky sekýrovat, ale už máme
několik zničených kostýmů právě od popatlání jídlem…

