
TĚŠTE SE NA NÁS, TĚŠÍME SE NA VÁS A NA PĚKNÉ TANCOVÁNÍ

Pořadatel si po vzájemné dohodě vyhrazuje právo umístit žáka v jiném kurzu.

jméno, rok narození:

adresa, telefon:

škola:

         kurz Z6 datum a podpis:         kurz Z7 VS (pøi bezhotovostní platbì)

Svým podpisem souhlasím s podmínkami účasti v tanečním kurzu a kurzu se účastním na vlastní nebezpečí.

Zápis: bude probíhat v INFORMAČNÍM CENTRU, Masaryk. nám. 10, Pelhřimov, 
každou sobotu od 23.3. do 6.4. vždy od 9.00 do 11.00 hod., tedy 23.3., 30.3., 
a naposledy 6.4. 2019. Vezměte s sebou vyplněnou přihlášku. Kurzovné můžete 
uhradit na místě nebo bezhotovostní úhradou na č. účtu 1211294349/0800. V tomto 
případě si zvolte VS, který napište na přihlášku a vše nám zašlete poštou nebo na 
tstrend@seznam.cz. Při platbě přes účet si připočtěte 50 Kč za manipulační poplatky 
a poštovné, průkaz Vám zašleme poštou, Při obsazeném kurzu nebo nevyvážemém 
počtu mezi chlapci a dívkami nebude brán na došlé přihlášky zřetel. Raději se tedy 
předem telefonicky informujte o volných místech. Do kurzu budete přihlášeni až 
po zaplacení školného. Z kurzu se lze odhlásit pouze z vážných důvodů nejpozději 
1 měsíc před zahájením, stornovací podmínky na www.ts-trend.eu (odkaz kurzy). 

Slevy: pro chlapce (loňské absolventy) - sleva na 1 600 Kč
pro všechny Jiří a Marcely - sleva 10% ze školného
pro všechny s příjmením Černý - Černá - sleva 50% ze školného

Pokud se Vám podaří jmenovat se stejně jako my - bude cena kurzu za symbolickou 1 Kč.

Při zápise obdržíte slevu na nákup společenského oblečení v obchodě LINDA styl,    
děvčata 10% sleva na nákup společ. šatů / chlapci 500 Kč sleva na nákup pánského obleku

Pro třídní učitele, jejichž třída se přihlásí společně na hromadné přihlášce, poskytujeme 
zdarma vstupenky na všechny slavnostní lekce, aby mohli sledovat své žáky i v jiném, než 
školním prostředí. Všechy kurzy jsou otevřeny všem divákům, kteří se umí pro společen-
skou příležitost vhodně obléci a umí se také vhodně chovat.

NEZAPOMEŇTE čím dříve, tím jistěji (počet míst v kurzu je omezen). 

TŠ TREND
Jiří a Marcela Černých, Termesivy 100
Havl. Brod, mob.: 604 795 221, 725 406 290
www.ts-trend.euJ I Ř Í a M A R C E L A Č E R N Ý C H

TŠ TREND

SEZÓNA 2019 - Pelhřimov
Upřesňující informace: ZÁKLADNÍ KURZY TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

KURZ Z6 - VELKÝ SÁL KD MÁJ Pelhřimov, první lekce v sobotu od 16.00 do 18.45 hodin 

počínaje 7.9.2019, určen pro žáky z Pelhřimova a okolí.   

KURZ Z7 - VELKÝ SÁL KD MÁJ Pelhřimov, první lekce v sobotu od 19.15 do 22.00 hodin 

počínaje 7.9.2019, určen pro žáky z Pelhřimova a okolí.   Kurzy Z6 a Z7 se pravidelně střídají.

Nabízíme Vám cca 40 vyučovacích hodin (12 lekcí), z toho 2 lekce slavnostní, country lekce 
a závěrečný absolventský ples, při kterém Vás bude doprovázet velký bigbandový orchestr. 
Nabízíme Vám kvalitu, profesionalitu, zábavu, legraci i nová přátelství. Nabízíme Vám nena-
hraditelné zkušenosti s výukou tanečních párů od začátečníků po páry mezinárodní třídy. 
Nabízíme Vám jedinečné zážitky, které se nebudou nikdy opakovat ...

  (začátek 1. lekce je označen na průkazu)

Na rozdíl od ostatních, kteří se snaží také tanec vyučovat, jsme držitelé ochranné známky Svazu učitelů 
tance a držitelé mezinárodního certifikátu kvality EURO DANCE CENTER, který obdržely pouze nejlepší 
taneční školy v ČR. Jsme pojištěni i pro případ Vašeho úrazu a ze závažných zdravotních či jiných 
vážných důvodů Vám vrátíme školné.

KDYŽ TANEČNÍ, TAK MODERNĚ, KDYŽ TANEČNÍ, TAK U PROFESIONÁLŮ, KDYŽ TANEČNÍ, 

TAK U NÁS. STANEME SE RÁDI VAŠÍ TANEČNÍ ŠKOLOU. ŠKOLOU NOVÝCH PŘÁTELSTVÍ ... 

Právě proto jsme největší a nejúspěšnější taneční školou na Vysočině.

Cena kurzu: pro dívky 2.550,- Kč
pro chlapce (je jich méně) 2.450,- Kč
pro celý taneční pár - dívka 2.450,- chlapec 2.450,-

Podepsáním nebo odesláním elektronické přihlášky vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami 
uvedenými na webových stránkách naší taneční školy a zároveň souhlasíte s uveřejněním fotodoku-
mentace z tanečních kurzů na reklamních materiálech TŠ.
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