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Veškeré další informace na tel. èísle 604 795 221, 725 406 290.

Snad jsme Vás oslovili. Pokud ne letos, pøijdete snad rok pøíští nebo 
pøespøíští  èi  snad budete  jen  malou chvíli na  nás myslet. 
I to nás potìší.

Chcete - li strávit 6 hezkých veèerù ve spoleènosti pøíjemné hudby a ještì 
pøíjemnìjšího pohybu, vyplòte pøihlášku. Kurzovné mùžete zaplatit bezhotovostnì 
na è.ú.: 3957611389/0800. Zvolte si prosím variabilní symbol, který napište 
na pøihlášku a vše nám zašlete buď na naši adresu nebo na tstrend@seznam.cz. 
My Vám obratem zašleme stálou vstupenku. Pøihlašujte se vèas, èím døíve 
tak uèiníte, tím vìtší máte jistotu, že místa v kurzu budou ještì volná. Uzávìrka 
pøihlášek DZ5 je 30. prosince 2016, DP1 je 30. ledna 2017.

Vyuèovat Vás budou nìkolikanásobní finalisté MR ve standardních tancích,
profesionální uèetelé tance Jiøí a Marcela Èerných, èlenové Svazu uèitelù tance
a držitelé certifikátu EURO DANCE CENTER.

Slevy: - 10% sleva na nákup obleèení v obchodì HABITUS, Masaryk. nám. 6, Jihlava
           - 10% sleva na nákup taneèní obuvi ve všech prodejnách HELLER DANCE

V pøípadì, že jste u nás již taneèní kurzy absolvovali a doporuèíte nás Vašim 
kamarádùm a známým, kteøí ještì našimi žáky nebyli a pøihlásí se spoleènì 
s Vámi, jako bonus od nás obdržíte 10% slevu ze školného. V tom pøípadì uvedte 
do poznámky na pøihlášce jména Vašich známých. Dle Vašich podmínek lze 
kurzovné hradit i z prostøedkù FKSP.

jméno 
příjmení
adresa,
telefon:

datum,
podpis:

PŘIHLÁŠKA  DZ5 - DP1
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zde prosím označtě, 
o který kurz máte zájem

e-mail: variabilní
symbol

poznámka:

Ahoj dospìláci, manželata, noví a staronoví pøátelé tance.
Protože první kurz pro dospìlé - základní v klubu Oko byl vyprodán ještì pøed 
zaèátkem reklamní kampanì, a protože v klubu Oko jsme se nedomluvili 
na dalších finanèních podmínkách nájmu, hledali jsme jiné vhodné prostory 
pro konání taneèních pro dospìlé. Hledali a našli! Je to sice dál, ale zato prostøedí, 
které plnì vyhovuje našim pøedstavám o konání taneèních pro dospìlé. A proto,  
vážení dospìláci, otevíráme ještì jeden kurz základní a jeden kurz pokroèilí 
v KD Michalovice (od HB cca 4km smìr Humpolec). 
Kurz základní DZ5 se uskuteèní každé pondìlí od 19.00 do 21.30 hod. 
poèínaje 9.1.2017.
Kurz pokroèilí DP1 se uskuteèní každý pátek od  19.00 do 21.30 hod. 
poèínaje 3.3.2017.
Mùžete se pøihlásit na jednotlivé kurzy samostatnì nebo na oba kurzy najednou. 
Kurzové pro pár DZ5 je 3.000 Kè a pro DP1 také 3.000 Kè. Pøi pøihlášení na oba
kurzy najednou - sleva 400 Kè, kterou si odeètete pøi platbì.
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