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Kurz tance pro pokroèilé - MLÁDEŽ

Líbilo se Vám v kurzech tance a společenské výchovy?
Líbilo se Vám prostředí, atmosféra, tanec a vše, co s tím
souvisí?
Chcete si vše zopakovat, naučit se tančit ještě lépe, pracovat
na sobě a být tak dokonalejšími?
Naše TŠ Trend přichází za Vámi s nabídkou

KURZU TANCE PRO POKROÈILÉ
který je určen pro absolventy základních kurzů z letošních,
ale i loňských tanečních kurzů se základní znalostí tanců.
Kurz obsahuje 6 vyučovacích lekcí, uskuteční se  každý  pátek
počínaje 4. lednem 2019 vždy od 17.00 hod. do 19.30 hod. 
v sále KD Michalovice. Naše taneční škola Vám v rámci 
školného zajistí zdarma přepravu autobusem do Michalovic 
(autobus bude odjíždět od SPŠS cca v 16.40 hod.), zpět do HB
bezprostředně po skončení kurzu.
Kurzovné činí 1 600,- Kč na žáka (tj. 3 200,- Kč na pár). Na tento
kurz se přihlašují pouze celé taneční páry! Kurzovné můžete
zaplatit v průběhu tanečních kurzů hotově nebo bezhotovostní 
úhradou na č.ú.: 1122119389/0800. V tomto případě si zvolte 
variabilní symbol, který napište na přihlášku, abychom Vaši platbu 
mohli identifikovat.

A na závěr to nejdůležitější! Uzávěrka přihlášek je 15.12.2018.
Přihlašujte se včas, čím dříve tak učiníte, tím větší máte jistotu,
že budete do kurzu zařazeni. (Počet párů je limitován velikostí 
parketu). Veškeré informace dostanete na tel. čísle 725 406 290, 
nebo 604 795 221.

Máte-li tedy zájem, přihlášku je možné odevzdat v průběhu
tanečního kurzu nebo ji zašlete buď na naši adresu včetně 
kopie příkazu k úhradě jako dokladu o zaplacení kurzovného 
nebo na tstrend@seznam.cz. My Vám obratem zašleme průkaz. 

Sleva:            - 10% sleva na nákup taneèní obuvi ve všech prodejnách HELLER DANCE
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Těšte se na nás, my se těšíme na Vás a na pěkné tancování.

Ahoj v lednu 2019. Marcela a Jirka, TŠ TREND
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Podepsáním nebo odesláním elektronické přihlášky vyjadřujete 
souhlas s obchodními podmínkami uvedenými na webových 
stránkách naší taneční školy.
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