TANEČNÉ ŠTÚDIO MAESTRO

VENČEKOVÝ KURZ
SPOLOČENSKÝCH TANCOV
TERAZ AJ VO VAŠEJ ŠKOLE
Základy spoločenských tancov a spoločenskej výchovy
9 lekcií (18 hodín) plných zábavy a tanca
Tento rok akciová cena už od 40 € (celoročný kurz iba 10 €)
Tanečný kurz končí Venčekovým plesom

www.tsmaestro.sk • 0905 477 253

Venček 2016
Kurz spoločenských tancov a spoločenskej výchovy pre stredoškolákov
Tance:
Waltz, Tango, Valčík, Foxtrot, Blues, Cha-cha, Rumba, Jive, Polka, Čardáš, Discofox, Mazúrka
Trvanie kurzu = 9 lekcií
1 lekcia = 2 vyučovacie hodiny
Začiatok kurzu: September 2016
Kde:
V prenajatých priestoroch TŠ MAESTRO alebo priamo v škole.
PRIHLASOVANIE:
Záväzné prihlášky na kurz „VENČEK 2016“ je potrebné odovzdať do 15.9.2016. Po tomto termíne budeme ďalšie prihlášky prijímať len v prípade
nejakého voľného miesta v kurzoch.
CENA:
V dnešnom modernom svete ponúkajú veľké a kvalitné firmy rôzne výhody a zľavy pre svojich klientov, pretože si to môžu dovoliť. Každý z nás
využíva možnosti zakúpiť kvalitný výrobok so zľavou a preto pre tých, ktorí sú akční a vedia, čo chcú, ponúkame i my takúto možnosť.
VYBERTE SI SVOJU CENU
Cena kurzu: 40€ (67€)
SPÔSOB PLATBY:
Kurzovné vyzbiera trieda a zaplatí na účet TŠ MAESTRO alebo v hotovosti.
„VENČEK“ - ZÁVEREČNÝ PLES ABSOLVENTOV:
VENČEK - záverečný ples - vyvrcholenie tanečného kurzu za účasti rodičov a hostí.
Vstup na tento ples je povolený iba v spoločenskom oblečení – platí to pre absolventov aj pre hostí.
VENČEK nie je zahrnutý v cene kurzu.
OBLEČENIE A OBUV:
Pohodlné neformálne oblečenie (tak, ako do chodíte školy)
Nie sú povolené krátke nohavice ani športové nohavice(tepláky)
Obuv – je potrebné sa prezúvať do iných topánok, ako prídete z ulice.
Najvhodnejšie pre chlapcov sú šnurovacie poltopánky s tenšou podrážkou a pre dievčatá topánky s jemne zvýšeným podpätkom (nie vysoké
ihličky).
Na prvých lekciách je povolená aj športová halová obuv.
ODHLÁŠKY A STORNO PODMIENKY:
Zaslaním záväznej prihlášky do kurzu VENČEK 2016 zároveň potvrdzujete, že pri neúčasti na vyučovaní nebudete žiadať vrátenie školného.
Cieľom kurzu VENČEK 2016 je naučiť našich žiakov základy spoločenských tancov a spoločenskej výchovy. Tento kurz je uzavretý kurz 9 lekcií,
kde jednotlivé lekcie na seba nadväzujú. Systém kurzu je postavený tak, aby ste sa v prípade vynechania niektorej z lekcií z Vašich osobných
dôvodov, na ďalších lekciách doučili Vami zameškané.
V prípade nepredvídateľných okolností ktoré by Vám znemožňovali navštevovať niektorý z termínov kurzov VENČEK 2016 (úraz s dlhodobým
liečení, dlhodobá PN, presťahovanie sa do iného mesta....), sa odhlásenie z kurzu rieši, na základe žiadosti, vrátením poplatku za kurz.
S KÝM SA V NAŠEJ TŠ STRETNETE:
U nás učia iba odborníci s príslušným vzdelaním. Učte sa u profesionálov.
Ing. Róbert Szolnoki - učiteľ a riaditeľ tanečného štúdia
Diplomovaný učiteľ tanca
Profesionálny rozhodca a tréner
Špecializácia: Spoločenské tance, Tanečný šport
Asistentka učiteľa tanca

