
Jihlava  2017
Upřesňující informace: Kurz tance pro dospělé
Ahoj dospěláci, manželata, přátelé tance a zábavy vůbec! Po úspěšných
kurzech tanečních a tanečních pro pokročilé přichází za Vámi naše taneční

škola TREND s nabídkou TANEČNÍCH PRO DOSPĚLÉ,
které jsou urèeny všem od ..nácti až po tøeba kmetský vìk, kteøí mají rádi 
tanec a pìkné tancování, dobrou zábavu a chtìjí se i nìco nového nauèit.
Naše TŠ Trend s více než 20-ti letou tradicí otevírá kurzy pro dospělé  základní 
a pokročilé v Havl. Brodě a Žďáře nad Sázavou, Pelhřimově a letos po úspěšném
loňském 2. ročníku vzhledem k velkému zájmu veřejnosti z jihlavska potřetí
v Jihlavě taneční kurz pro dospělé - základní - DZ4. Kurz se uskuteční v divadel-
ním sále DIODu - divadlo otevřených dveří, Tyršova 12, Jihlava. Tento kurz je 
určen všem, kteří neabsolvovali taneční, či taneční pro dospělé či je tak trochu 
pozapomněli nebo si prostě chtějí hezky zatančit. V případě zájmu bychom 
na tento kurz chtěli navázat pokračovacím kurzem pro dospělé DP4. 
Kurz DZ4 základní se koná každý čtvrtek počínaje 5.1.2017 od 19:00 do 21:30 hod.
Kurz DP4 pokročilí by se měl v případě zájmu konat každé pondělí počínaje 13.2.2017
19:00 do 21:30 hod. 
Můžete se přihlásit na jednotlivé kurzy samostatně nebo na oba kurzy najednou.
Kurzovné pro pár DZ4 je 2.800 Kč, kurzovné DP4 je 2.800 Kč. Při přihlášce na oba kurzy 
DZ4 + DP4 sleva - 400 Kč, která Vám bude odečtena při platbě kurzu pro pokročilé.
Na kurz pro pokročilé DP4 zasílejte pouze přihlášky, NEPLAŤTE, ozveme se Vám sami, 
zda kurz bude otevřen.
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V případě, že jste u nás již taneční kurzy absolvovali a doporučíte nás Vašim kamarádům 
a znamým, kteří ještě našimi žáky nebyli a přihlásí se společně s Vámi, jako bonus od nás 
obdržíte 10% slevu ze školného. V tom případě uveďte do poznámky na přihlášce jména 
Vašich známých. Dle Vašich podmínek lze kurzovné hradit i z prostředků FKSP.

jméno 
příjmení
adresa,
telefon:

datum,
podpis:

PŘIHLÁŠKA  DZ4 - DP4
partner partnerka

TŠ TREND

Chcete - li strávit 6 hezkých večerů ve společnosti příjemné hudby a ještě 
příjemnějšího pohybu, vyplňte přihlášku. Kurzovné uhraďte bezhotovostně
na číslo účtu 1122119389/0800. Do přihlášky vyplňte libovolný variabilní
symbol, který si sami zvolíte a vše nám zašlete buď na naši adresu nebo 
na tstrend@seznam.cz. My Vám obratem zašleme  stálou vstupenku. 
Přihlašujte se včas, čím dříve tak učiníte, tím větší máte jistotu, že místa 
v kurzu budou ještě volná. Uzávěrka přihlášek DZ4 je 20. prosince 2016, 
DP4 je 20.ledna 2017.

Veškeré další informace na tel. čísle 604 795 221, 725 406 290. Snad jsme 
Vás oslovili. Pokud ne letos, přijdete snad rok příští nebo přespříští  či  snad 
budete  jen  malou chvíli na  nás myslet. I to nás potěší.

Vyučovat Vás budou několikanásobní finalisté MR ve standardních tancích,
profesionální učitelé tance Jiří a Marcela Černých, majitelé jediné taneční školy
na Vysočině, která obdržela a obhájila certifikát kvality EURO DANCE CENTER 
a členové Svazu učitelů tance.

zde prosím označtě, 
o který kurz máte zájem

e-mail:
variabilní
symbol

Slevy: - 10% sleva na nákup oblečení v obchodě HABITUS, Masaryk. nám. 6, Jihlava
           - 10% sleva na nákup taneční obuvi ve všech prodejnách HELLER DANCE

poznámka:
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