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Upřesňující informace: Kurz tance pro dospělé

Naše TŠ Trend otevírá kurzy pro dospìlé  základní a pokroèilé v Havl. Brodì,
Žďáøe n/S a v Jihlavì. Vzhledem k velkému zájmu veøejnosti pelhøimovska
otevíráme letos již po páté taneèní kurz pro dospìlé - základní - DZ3 v sále
KD Putimov. Tento kurz je urèen všem, kteøí neabsolvovali taneèní, èi taneèní 
pro dospìlé èi je tak trochu pozapomnìli nebo si prostì chtìjí hezky zatanèit. 
V pøípadì zájmu bychom na tento kurz chtìli navázat pokraèovacím kurzem
pro dospìlé DP3. Oba kurzy se konají každou støedu od 19.00 - 21.30 v sále
KD Putimov, základní zaèíná 4.1.2017, kurz pokraèovací 15.2.2017.
Mùžete se pøihlásit na jednotlivé kurzy samostatnì nebo na oba kurzy najednou.

Ahoj dospìláci, manželata, pøátelé tance a zábavy vùbec! Po úspìšných
kurzech taneèních a taneèních pro pokroèilé pøichází za Vámi naše taneèní
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.
Prostì: NEZMEŠKEJTE ŠANCI K TANCI!

Kurzovné pro pár DZ3  je 2.800 Kè, kurzovné DP3 je 2.800 Kè. Pøi pøihlášce na oba 
kurzy DZ3 + DP3 sleva - 5.400 Kè. 

TŠ TREND

Slevy: - 10% sleva na nákup dámských spol. šatù a doplòkù fa HABITUS, 
             Masarykovo nám. 6, Jihlava
           - 10% sleva na nákup taneèní obuvi ve všech prodejnách HELLER DANCE
           - obèané Putimova další 10% slevu z pùvodní ceny.

Chcete - li strávit 6 hezkých veèerù ve spoleènosti pøíjemné hudby a ještì
pøíjemnìjšího pohybu, vyplòte pøihlášku. Kurzovné mùžete zaplatit 
buď hotovì v prùbìhu taneèních kurzù v KD Máj PE každou sobotu
od 16:00 do 22:00 do 3.12. 2016 (dostanete od nás potvrzení a prùkazku) 
nebo bezhotovostnì na è.ú.: 3957611389/0800. V tomto pøípadì si zvolte 
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 
DZ3 je 20. prosince 2016, DP3 je 20.ledna 2017.
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.

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.

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.
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