Taneční škola Michala Cyprise, Slaný, Arbesova 1640, tel.: 775 300 407, e-mail: michalcypris@seznam.cz

Kurzy společenského tance podzim 2019 - PÁTEK

Vážená slečno, Vážený pane,
na základě Vaší přihlášky do tanečních kurzů 2019 si Vám dovoluji oznámit, že

doplatek kurzovného TK 2019 je nutno uhradit do 30. 6. 2019.
V případě nedodržení termínu bude Vaše přihláška stornována a registrační poplatek bez
náhrady propadá.
Cena kurzu je 1 950,- Kč, z čehož jste již uhradil/a 500,- Kč rezervační poplatek.
Doplatek tedy činí 1 450,- Kč.
Průkaz frekventanta, který bude sloužit jako vstupenka na všechny lekce, obdrží každý účastník po
předložení jakéhokoliv průkazu totožnosti na 1. lekci tanečních kurzů.
Platbu lze provést dvěma následujícími způsoby:
A- Bezhotovostním převodem na účet č.: 2700353922/2010
variabilní symbol: telefonní číslo uvedené ve vaší přihlášce (viz potvrzovací E-mail)
do zprávy pro příjemce PROSÍM O UVEDENÍ JMÉNA A PŘÍJMENÍ PŘIHLÁŠENÉHO
B- V hotovosti - po telefonické domluvě na 775 300 407
Současně bychom Vás rádi seznámili s možností zakoupení garde vstupenek, které nabízíme ve dvou
variantách.
Garde vstupenka - cena 600,- Kč, slouží jako vstupenka pro jednu osobu na všechny základní lekce,
prodloužené lekce, Věneček a Revanš. Tuto gardenku netřeba rezervovat a bude k zakoupení na 1.
lekci tanečních kurzů.
Garde vstupenku s místenkou - cena 1000,- Kč, sloužící jako vstupenka na všechny lekce včetně
prodloužených, Věnečku a Revanše. Vlastník této vstupenky bude mít na každé lekci rezervované
stálé místo k sezení, které si sám vybere, dle předem připraveného rozmístění stolů a židlí (viz
poslední strana tohoto dopisu). Počet těchto vstupenek je však omezen. Pokud máte zájem o
Gardenku s místenkou, rezervovat ji můžete na 775 300 407. Vyzvednutí a platbu provedete na 1.
lekci tanečních kurzů.
Vstupné pro veřejnost:

základní lekce: 80,- Kč,
prodloužené lekce + Věneček a Revanš: 150,- Kč

Pro účastníky kurzů je povinný společenský oděv!
Pro pána tmavý společenský oblek, košile, motýlek, bílé rukavice a vhodná obuv.
Pro dámu společenské šaty a vhodná obuv.
V žádném případě nebude nikomu umožněn vstup v kalhotách typu Jeans jakékoliv barvy a
svetrech! Toto omezení platí i pro doprovod či návštěvníky kurzů, kteří musí být vybaveni
minimálně společenskými kalhotami, košilí s kravatou či motýlkem!!!

Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít vstup při neodpovídajícím oděvu frekventanta či jeho doprovodu
do prostor MC GRAND, nebo vyvést danou osobu z prostor, ve kterých budou kurzy probíhat.

Rozpis lekcí:
6. 9.
13. 9.
20. 9.
27. 9.
4. 10.
11. 10.
18. 10.
25. 10.
1. 11.
15. 11.
22. 11.
29. 11.
6. 12.

19:00 - 21:30
19:00 - 21:30
19:00 - 21:30
19:00 - 22:30
19:00 - 21:30
19:00 - 21:30
19:00 - 21:30
19:00 - 22:30
19:00 - 21:30
19:00 - 21:30
19:00 - 21:30
19:00 - 22:30
19:00 - 22:30

1. základní lekce
2. základní lekce
3. základní lekce
1. prodloužená lekce (společné fotografování)
4. základní lekce
5. základní lekce
6. základní lekce
2. prodloužená (karneval)
7. základní lekce
8. základní lekce
9. základní lekce
Věneček
Revanš /Ples tanečních kurzů 19:00 - 22:30

Obsah lekcí:
Základy společenských tanců: Waltz, Tango, Foxtrot, Vídeňský valčík, Polka, Mazurka, Blues,
Charleston, Cha- cha, Rumba, Rumba quatro, Jive, Rock´n roll, Samba, Salza, Letkis, Zorba, Country
tance kruhové, Country tance řadové, Ptáček, Slow rock, Macarena, Lambáda, disko tance, a jiné.
Základy společenského chování a vystupování.
V průběhu kurzů bude pořizován videozáznam firmou HV studio, který bude možno po skončení
kurzů zakoupit.
Dále bude možno zakoupit fotografie, které budou průběžně pořizovány po celou dobu trvání kurzů.
Bližší informace lze nalézt na http://www.tanecni-slany.cz/tanecni-kurzy-pro-mladez.html, nebo vám
budou poskytnuty na telefonním čísle 775 300 407, či na michalcypris@seznam.cz

Na shledanou se těší

Michal Cypris

Přílohy: plán rozmístění stolů a židlí

Plán rozmístění stolu a židlí pro výběr Garde vstupenek s místenkou:
V případě stolů vybíráte číslo stolu a číslo místa, v případě židlí pouze číslo židle.
Stoly 1 - 5 na sále, stoly 6 - 10 na galerii
Židle 1 - 62 na galerii (čísla 1 - 5 před zvukovou kabinou, 6 - 40 na dlouhé straně galerie, 41-62 nad
jevištěm)

