
PAKIET UNIWERSALNY - lekcje indywidualne

Oferta dla Pary HOBBY / Para Narzeczonych/ Goście weselni

Nauka tańca uniwersalno - użytkowego dopasowana do wszelkich
uroczystości i imprezowych okoliczności

PAKIET UNIWERSALNY -

zajęcia prywatne nauki tańca uniwersalnego

na wesele / uroczystość / studniówkę / imprezę

>>> pakiet 3 lekcji indywidualnych<<<

(oferta dla wszystkich i na wszelkie okoliczności)

Cena: 255 zł / Osoba / 3 x 60 minut

lekcja tańca dla Pary:

Gości/ Rodziców/ Pary Młodej/ Studentów/ Uczniów

zajęcia prywatne dla:

Amatorów / Hobby / Tancerzy / ProAm

*** "Para / Para Uczestników" w rozumieniu tej oferty stanowić będą: dwie osoby tworzące
duet zapisany podczas dokonania rezerwacji miejsc na wskazane dane konieczne do

rezerwacji terminów

Atrakcyjność tego wyboru wiąże się z uniwersalną formą tańca. Czyli taniec
uniwersalny przedstawiony w sposób dostępny dla każdego.

WSZECHSTRONNOŚĆ – to stanowi fenomen tej opcji, ponieważ głównym
punktem odniesienia stają się techniki prowadzenia, które w połączeniu z
użytkową i często wykorzystywaną formułą kroków pozwala poczuć taniec w
innym wymiarze. Celem utworzenia tej opcji jest umożliwienie zrozumienia
prostoty ruchu oraz koordynacja ciała poruszając się swobodnie w duecie
na parkiecie. Uczymy jak tańczyć bez schematu i układu- tak by taniec

sprawiał radość.

Prywatny i indywidualnie dopasowany tok nauczania uniwersalnych i
użytkowych ruchów tanecznych. Skupienie precyzyjnie wyselekcjonowanych
elementów najbardziej możliwych i często wykorzystywanych podczas

uroczystości weselnych oraz wszelkich potańcówek i imprez w tym klimacie.

Szczególnie dopasowana sekcja nauki tańca uniwersalnego wyjątkowo
skupia się na segmentach najczęściej tańczonych w parach, gdzie wypada

umieć się swobodnie poruszać w rytm muzyki, a przede wszystkim
prowadzić oraz dać się poprowadzić :)

Przygotowanie Was do tanecznego wyzwania to dla nas żaden problem

...Ucząc się pierwszy raz tanecznych kroków i połączenia w duecie,
uświadamiając sobie jednocześnie wspólną fizyczność. Wychodząc

naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom, zarażając pasją i emanując miłością
do tańca, jesteśmy dumni, że właśnie z nami często po raz pierwszy

smakujecie siebie nawzajem na parkiecie...



PIERWSZY TANIEC / HOBBY / PROAM Lekcja indywidualna

LEKCJA INDYWIDUALNA

(oferta dla Pary Uczestników)

Cena: 90 zł / Osoba / 60 minut

lekcja tańca dla Pary:

Młodej / Rodziców / Gości

zajęcia prywatne dla:

Amatorów / Hobby / Tancerzy / ProAm

* zajęcia przewidziane dla Pary Uczestników (należy uwzględnić cel nauki tańca np.wesele/
impreza/ turniej) i podać przewidywany czas lub termin do którego zajęcia powinny być
zrealizowane (w sytuacji braku takich informacji nie zostaną takie dane uwzględnione w
trakcie realizacji). Istnieje możliwość wykupienia kilku lekcji, jeśli zapotrzebowanie wymaga
większej ilości spotkań – należy uwzględnić tą informację podczas rozmowy telefonicznej
oraz ustalić rezerwację terminów z góry **opcja dla Uczestników SOLO- dostępna wyłącznie
po ustaleniu wszelkich szczegółów podczas rozmowy telefonicznej (należy uwzględnić
informację podczas rozmowy telefonicznej, że planowane zajęcia dotyczą jednej osoby). ***
"Para / Para Uczestników" w rozumieniu tej oferty stanowić będą dwie osoby tworzące duet
zapisany podczas dokonania rezerwacji miejsc na wskazane dane konieczne do rezerwacji
terminów **** Opcja tych zajęć stanowi formę zajęć prywatnych, gdzie w odniesieniu do tej
oferty opłata za pojedyncze zajęcia od Pary Uczestników wynosi 180 zł i stanowi zarówno
zapłatę za wykonanie usługi nauki tańca/ ćwiczeń ruchowo- rytmicznych w zarezerwowanych
konkretnych terminach z góry ustalonych jak i opłatę za wynajem lokalu czyli sali na której
odbywają się zajęcia. Informujemy, iż ewentualne zwroty za niewykorzystane zajęcia
podlegają wyłącznie kwocie odpowiadającej za wykonanie usługi tj. dotyczy kwoty 100 zł, a
pozostała część opłaty tj. 80 zł stanowi opłatę za uwzględnioną rezerwację sali w ustalonym

Zajęcia prywatne w wymiarze jednostkowym czasu trwania: 60 minut.

Forma zajęć: lekcja indywidualna (czyli na sali podczas trwania lekcji
indywidualnej znajduje się osoba prowadząca zajęcia/ nauczyciel tańca i jest

na wyłączność dla Pary Uczestników).

Zajęcia tematycznie dostosowane do wymagań, oczekiwań i
potrzeb – nauczany materiał dopasowany jest do

zapotrzebowania Uczestników

Zakres treści zajęć merytorycznie zależy od Pary (np. zajęcia
dotyczące nauki pierwszego tańca np. w formie HOBBY, lub
jeśli Para planuje się przygotować na konkretną okoliczność,
albo w sytuacji, gdy aktywni turniejowo tancerze pragną

wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności taneczne pod okiem
profesjonalistów i skorzystać z lekcji celem udoskonalenia i

przećwiczenia elementów pod kątem turnieju/ pokazu/
występu).



pierwotnie zarezerwowanym terminie. Ze względu na ruchomość grafiku, jeśli pojawia się
konieczność zmiany dotychczas zarezerwowanego terminu z przyczyn własnych/ prywatnych
ze strony Pary Uczestników jest to możliwe jednakże konieczne do ustalenia podczas
rozmowy telefonicznej i nie później niż 48H przed rozpoczęciem się planowo zajęć, w innym
wypadku termin i konieczna opłata za zarezerwowaną już salę na pierwotnie ustalony czas
będzie naliczona i nie podlegająca zwrotowi.

PIERWSZY TANIEC - PAKIET ZAJĘĆ Pierwszy Taniec – pakiet podstawowy – zajęcia prywatne- 5 lekcji
indywidualnych

PIERWSZY TANIEC

PAKIET PODSTAWOWY

(oferta dla Pary Młodej - 5x60 minut)

lekcje tańca dla "Pary Młodej"

zajęcia prywatne przygotowania pierwszego tańca dla Pary
Młodej

w postaci pakietu 5 lekcji indywidualnych (5 x 60 minut)

Koszt "Pakietu Podstawowego Pierwszy Taniec"

425 zł / Osoba

... Specjalnie od Nas dla Was ... Z miłości do
tańca...

Oferta pakietu lekcji indywidualnych przygotowana specjalnie dla Pary
Młodej, ukierunkowana wyłącznie pod kątem przygotowania pierwszego

tańca, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem. Na podstawie
wieloletniego doświadczenia stworzona została opcja zajęć prywatnych, na
których uczony materiał jest w pełni dopasowany do możliwości fizycznych
Pary, przy zachowaniu optymalnego poziomu trudności wykonywanych

podczas lekcji ćwiczeń metodycznych.

W dążeniu do spełnienia Waszych marzeń stajemy na wysokości zadania,
by sprostać Waszym oczekiwaniom!!!

Rozpoczęcie uroczystości weselnej wyjątkową i dedykowaną specjalnie dla
Was choreografią tańca wykonaną do wybranej muzyki, na pewno poruszy
wszystkie serca i zaskoczy zgromadzonych gości, a wasze wspomnienia z
tej magicznej chwili pozostaną nie tylko dla was, ale także dla waszych

najbliższych. Wyspecjalizowana formuła zajęć skupia się na przyswajaniu w
łatwy i swobodny sposób elementów tanecznych, które podczas trwania
lekcji tworzone na bieżąco są podporządkowane do motoryki i dynamiki
ciała i scalane w taneczny układ ruchów. Ustabilizowana i bezstresowa
metodyka prowadzenia zajęć umożliwia nauczenie schematów kroków i

figur, a możliwość nagrania nowo powstałych struktur choreografii podczas
lekcji ułatwia powtórkę nauczonego materiału we własnym zakresie czasu
pomiędzy spotkaniami. Pamiętać należy, że trening czyni mistrza, zatem



WYJĄTKOWY I ZASKAKUJĄCY PIERWSZY TANIEC

... czyli Pierwszy Taniec od początku do końca ...
* terminy zajęć zaplanowane są z góry, a dokonanie rezerwacji konkretnych terminów lub
uzyskanie informacji dotyczących ich dostępności możliwe jest kontaktując się z nami

telefonicznie pod numerem 793-351-005. ** Istnieje możliwość wykupienia kilku pakietów,
jeśli zapotrzebowanie wymaga większej ilości spotkań – należy uwzględnić tą informację
podczas rozmowy telefonicznej oraz ustalić rezerwację z góry na więcej niż 5 lekcji, w ów
czas zajęcia będą stanowiły kontynuację poprzedniego pakietu, w takiej sytuacji cena za
drugi / kolejny pakiet lekcji indywidualnych nie ulega zmianie. *** "Para Młoda" w

rozumieniu tej oferty to dwie osoby tworzące wspólnie parę, która podczas uczestnictwa w
zajęciach będzie razem jako duet wykonywała ćwiczenia fizyczne, a rezerwacja terminu
stanowiła zapis identyfikujący ten duet. **** Pakiet lekcji indywidualnych w tej ofercie
przewiduje wykupienie 5 lekcji w formie zajęć prywatnych w rozumieniu 5x60min. W

odniesieniu do całości wymaganej opłaty za dwóch uczestników (tworzących parę ) tj. 850 zł
kwota ta stanowi zarówno zapłatę za wykonanie usługi nauki pierwszego tańca w

zarezerwowanych konkretnych terminach oraz opłata wynajmu sali na której odbywają się
zajęcia. Informujemy, iż ewentualne zwroty za niewykorzystane zajęcia podlegają wyłącznie
kwocie odpowiadającej za wykonanie naszych usług (tj. dotyczy kwoty 450 zł. w stosunku
5x90 zł), a pozostała część kwoty tj. 400 zł to koszt związany z wynajmem sali/ lokalu
stanowiący opłatę za rezerwację sali w zaplanowanym czasie (w stosunku 5x80 zł). Ze
względu na ruchomość wewnętrznego grafiku zajęć, w sytuacji gdy zachodzi konieczność
zmiany dotychczas zarezerwowanego terminu z przyczyn własnych/ prywatnych ze strony

Uczestników jest to możliwe jednakże konieczne do ustalenia podczas rozmowy telefonicznej i
nie później niż 48 godziny wcześniej - zanim zajęcia miałyby się planowo rozpocząć,. Jeśli
zajęcia zostaną odwołane później, konieczna opłata za zarezerwowaną już salę na pierwotnie

ustalony czas/ termin będzie naliczona i nie podlegająca zwrotowi.

efekt końcowy naszych wspólnych starań uwarunkowany jest ilością czasu
spędzonego na ćwiczeniach nowo poznanych ruchów podczas zajęć. Zakres
schematów tworzących choreografię pierwszego tańca kreowany jest do

dostarczonego przez Parę utworu muzycznego, jeśli jednak podjęcie decyzji
co do wybrania konkretnej piosenki okazało się zbyt trudne, nie ma co się
martwić, służymy poradą również w tej kwestii. W dążeniu do artystycznie
tanecznej wizualizacji waszych pomysłów i inspiracji największe skupienie
takich zajęć skierowane jest na nabywanie umiejętności prowadzenia, co w
połączeniu w parze oddaje pełnię smaku w tej tanecznej przygodzie, gdzie
płynność ruchu staje się efektem naturalnym, a świadomość wzbogaconych

możliwości fizycznych pozwala na wykonywanie coraz bardziej
skomplikowanych kształtów i figur. Uruchomiony podczas lekcji
mechanizm pamięci mięśniowej ciała wykorzystuje nabytą wiedzę

automatyzując wykonywanie schematów i struktur kroków, bez zbędnego
liczenia i zastanawiania się w trakcie tańca nad ich kolejnością.

Propozycja pakietu podstawowego w wymiarze 5 godzin indywidualnych
lekcji przygotowania do pierwszego tańca staje się idealną i często

wystarczającą opcją, pozwalającą przygotować się ruchowo i tanecznie do
uroczystego rozpoczęcia własnego wesela, a poświęcony czas na ćwiczenia

dodatkowo zwiększy poczucie pewności w trakcie wykonywania
pierwszego tańca.

Wymiar czasowy zajęć i możliwe do zarezerwowania terminy takich lekcji
podawane są początkowo jako propozycja stworzona na podstawie podanej

podczas rozmowy telefonicznej dyspozycyjności Pary w stosunku do
bieżącego grafiku zajęć, który może być ruchomy. Wyłącznie potwierdzona
rezerwacja za pomocą wiadomości tekstowej sms z podanymi konkretnymi

terminami stanowi dokonanie rezerwacji i możliwość skorzystania z
naszych usług.

Informujemy, że lekcje indywidualne w opcji pakietu podstawowego
pierwszy taniec stanowią formę zajęć prywatnych oznacza to że Para
uczestnicząca w takich zajęciach znajduje się na sali wraz z osobą



prowadzącą te zajęcia dzięki czemu podczas trwania lekcji indywidualnej
zachowana jest prywatna i intymna atmosfera (ustanawiając jednocześnie
osobę prowadzącą na czas trwania tych zajęć dla siebie na wyłączność), nie

praktykujemy wykonywania zajęć indywidualnych dla kilku par
jednocześnie na jednej sali tanecznej.

PIERWSZY TANIEC - PAKIET ZAJĘĆ Pierwszy Taniec – pakiet plus – zajęcia prywatne- 2 lekcje indywidualne

PIERWSZY TANIEC

Pakiet PLUS

(dodatkowa oferta rozszerzenia pakietu podstawowego dla Pary
Młodej - 2x60 minut)

opcja pakietu PLUS dotyczy wyłącznie rozszerzenia opcji "pakietu
podstawowego pierwszy taniec" w formie szkolenia dodatkowego, zajęcia

dotyczące nauki pierwszego tańca

w postaci dodatkowych 2 lekcji indywidualnych

Koszt pakietu doszkalającego "Pierwszy Taniec Pakiet PLUS"

160 zł / Osoba / 2x60 minut

dodatkowa opcja lekcji tańca dla "Pary Młodej" –
szkolenie uzupełniające

... próba generalna, czyli ostatni szlif umiejętności ...

Zajęcia skierowane na uzupełnieniu nabytych umiejętności o tematyce
opartej merytorycznie na tanecznej choreografii do pierwszego tańca.
Możliwość wykorzystania tej struktury szkolenia istnieje wyłącznie po
wykorzystaniu pakietu podstawowego pierwszy taniec (czyli po odbyciu

min. 5 lekcji- 5x60 min.- skupionych na nauce i tworzeniu indywidualnego
układu/ choreografii na Pierwszy Taniec w formie indywidualnego/

prywatnego toku nauczania dla Pary Młodej). Struktura metodyki i toku
nauczania w tej opcji niczym się nie różni od dotychczasowych zajęć
wykonawczo w formie pakietu podstawowego, jednakże merytoryczne
skupienie generowane jest w kontekście bardziej precyzyjnych pojęć

dotyczących materiału już stworzonego. Wykorzystanie dodatkowych zajęć
może również służyć celem tworzenia bardziej zaawansowanej wersji

choreograficznej układu na pierwszy taniec np. utwór muzyczny o długości
ponad 2,5/3 min. lub opcja kilku utworów muzycznych (tzw. mix utworów).
W całokształcie dłuższy utwór niż standardowa wersja muzyki do jednego

tańca, stanowi często różnorodny styl tańca, co wiąże się z nauką
niejednolitej formy poruszania się przy zachowaniu zsynchronizowanego
układu kroków, a więc uwarunkowany zmienną wersją muzyki, co wymaga

skomplikowanych synchronizacji elementów tanecznych.

Każda lekcja naturalnie skupia się na dopasowaniu metodyki nauczania i
ilości przekazywanego na raz materiału, ale również dbając o atmosferę

zajęć dążymy do zachowania najbardziej możliwie optymalnych warunków,
tak aby wszelkie nabywane wiadomości były dostosowane bezpośrednio do



* terminy zajęć zaplanowane są z góry podczas rozmowy telefonicznej oraz dokonanej i
potwierdzonej rezerwacji ** Istnieje możliwość wykupienia kilku pakietów PLUS - należy
uwzględnić tą informację podczas rozmowy telefonicznej oraz ustalić rezerwację z góry na
więcej lekcji niż łącznie 7x60min., w innym wypadku zajęcia będą rozliczane jako lekcje
niezależne od opcji pakiet, czyli w cenie odpowiadającej kwocie za lekcję zajęć
indywidualnych zgodnie z obowiązującym cennikiem (czyli 60 min.= 90 zł / osoba) ***
"Para Młoda" w rozumieniu tej oferty to dwie osoby tworzące duet zapisany podczas
dokonania rezerwacji miejsc/ terminów zajęć- bez możliwości zamiany Uczestników. ****
Opcja pakiet PLUS stanowi opcję dodatkowego szkolenia, czyli możliwość dokupienia 2h
lekcji indywidualnych w promocyjnej cenie w rozumieniu 2x60 min. w cenie 160zł/osoba,
czyli 320 zł od Pary – kwota ta stanowi opłatę za wykonanie usługi nauki tańca/ szkolenia
ruchu w konkretnych terminach/ datach z góry ustalonych oraz opłaty za lokal/ salę w której
wykonywana jest powyższa usługa. Informujemy, iż ewentualne zwroty za niewykorzystane
zajęcia podlegają wyłącznie kwocie odpowiadającej za wykonanie usługi tj. dotyczy kwoty
160 zł (w stosunku 2x80 zł), pozostała część opłaty za pakiet tj. 160 zł stanowi opłatę za
uwzględnioną terminową rezerwację sali w ustalonej pierwotnie rezerwacji terminów (w
stosunku 2x80 zł). Ze względu na ruchomość wewnętrznego grafiku zajęć, jeśli pojawia się
konieczność zmiany dotychczas zarezerwowanego terminu z przyczyn własnych/ prywatnych
ze strony Pary Uczestników jest to możliwe jednakże konieczne do ustalenia podczas
rozmowy telefonicznej i nie później niż 48H przed rozpoczęciem się zajęć, w innym wypadku
termin i konieczna opłata za zarezerwowaną już salę na pierwotnie ustaloną datę i czas
będzie naliczona i nie podlegająca zwrotowi.

Uczestniczącej Pary Młodej. Dzięki naszej wieloletniej pracy i
doświadczeniu jesteśmy w stanie dostosować się metodycznie w toku
każdych zajęć w stosunku do przedstawionego materiału jak i poziomu

trudności oraz do tendencji przyswajania optymalizując formę przekazu z
zachowaniem odpowiednich przerw na naukę aktywną jak i bierną.

Zatem wymiar czasowy zajęć pakietu PLUS przewidziany jest w opcji 2x60
min. lub 1 x 120 min. w zależności od dostępności miejsc, bieżącego

grafiku oraz dostępnością i dyspozycyjnością Uczestniczącej Pary Młodej
oraz osoby prowadzącej zajęcia.

Zajęcia prywatne - lekcja indywidualna Lekcja indywidualna - zajęcia prywatne - "Duo-Vip" opis

Lekcja Indywidualna

- zajęcia prywatne -

"DUO - VIP "

Zajęcia prowadzone przez dwóch nauczycieli cieszą się sporym
zainteresowaniem. Głównym aspektem jest możliwość zobrazowania w
pełni elementów choreografii przez taneczny duet prowadzących zajęcia.
Pokaz i objaśnienie poszczególnych figur, czy segmentów danego układu
staje się w pełni spójne równorzędnie z czasem i przekazem jednocześnie
przez dwóch tancerzy, którzy aktywnie skupiają swoją uwagę na bieżąco
wyłącznie na Uczestnikach. Prędkość wykładni i zakres działania
niesamowicie wzrasta w sytuacji, gdy możliwe jest przedstawienie
materiału równocześnie, więc wszelka korekta, modyfikacja oraz redukcja



(prywatne zajęcia prowadzone przez dwóch nauczycieli)

Cena: 110zł / Osoba / 60 minut

lekcja tańca dla Pary:

Młodej / Rodziców / Gości

zajęcia prywatne dla par:

Amatorów / Hobby / Tancerzy / ProAm

* Zajęcia merytorycznie dopasowane do tematyki deklarowanej podczas rozmowy
bezpośrednio z osobą dokonującą rezerwacji terminów, która stanowi osobę odpowiedzialną
za potwierdzenie obecności oraz rozliczenie zajęć za wszystkie osoby będące uczestnikami
zajęć. ** W związku z możliwie ruchomym kosztorysem zajęć ze względu na ilość
uczestniczących par zakres kwoty bezzwrotnej w stosunku do zarezerwowanej konkretnej
godziny zajęć (w rozumieniu tej oferty 1H= 60 min.) stanowi rezerwacja miejsca (ustalonej i
potwierdzonej daty i godziny) w grafiku zajęć, rezerwacja lokalu w tym czasie oraz opłata
związana z dodatkowo wynajętym tancerzem/ asystentem / instruktorem / nauczycielem który
stanowić będzie parę taneczną w trakcie trwania zajęć z główną osobą prowadzącą zajęcia w
wysokości: 120 zł za 60 min. *** Duet prowadzących zajęcia może być różny na każdych
zajęciach, skład tancerzy związany jest z dostępnością indywidualną.

ewentualnych błędów pojawia się na bieżąco podczas pokazu w trakcie
ćwiczeń metodycznych danych struktur tanecznych. Korzyści płynących z
takich zajęć jest multum, ale w szczególności wiążą się z prędkością i
łatwością przyswajania materiału, który przedstawiany w taki sposób staje
się zdecydowanie bardziej przystępny dla osób, które dotychczas nie miały
do czynienia z tańcem. Podany koszt i przedstawiony cennik takich zajęć
przewiduje opcję indywidualnej lekcji tańca w formie zajęć prywatnych dla
jednej Pary prowadzonej przez dwóch nauczycieli jednocześnie, jednakże
wychodząc naprzeciw waszym oczekiwaniom i dotychczasowym pomysłom
umożliwiamy również tą opcję pod kątem ewentualności skorzystania z
zajęć prywatnych przy uczestnictwie kilku par. Mając na uwadze
dotychczasowe trendy dążymy do ułatwienia spełniania waszych marzeń,
zatem istnieje możliwość przeprowadzenia takich zajęć zarówno dla jednej
pary – Pary Młodej, jak i również dla kilku par, w sytuacji gdy kompozycja
pierwszego tańca przewiduje uczestnictwo kilku par na raz (np. razem z
Parą Młodą Świadkowie / Rodzice / Rodzeństwo / Druhny i Drużbowie/
Przyjaciele), jeśli pojawiła się jakakolwiek wizja, lub jest już wstępny plan
takiej akcji, albo gdy układ do pierwszego tańca, lub konkretnej zabawy
weselnej przewiduje dołączenie kilku konkretnych Par w trakcie - to czemu
nie... ??!! Jesteśmy gotowi na urzeczywistnienie waszych wizji tworząc
specjalnie dla Was fenomenalną, jedyną i niezapomnianą wersję
choreografii do tańca lub zabawy tanecznej, bo to nasza pasja, a poza tym
uwielbiamy takie wyzwania!!! Zakres cen i ukształtowanie kosztorysu
takich lekcji jest w pełni indywidualnie sprecyzowane dla każdego klienta,
uzależnione ilością uczestniczących par, dopasowaniem tematyki oraz
dostępnością terminów możliwych do zarezerwowania. Biorąc pod uwagę
przewidzianą możliwość skorzystania z dopasowanej cenowo oferty do
każdego Uczestnika w tej opcji, należy sprecyzować konkretnie pomysł i
ilość Par oraz całokształt wizji podczas rozmowy telefonicznej przy
rezerwacji terminów, abyśmy mogli ustalić terminy i w pełni korzystny
kosztorys całego przedsięwzięcia dla każdego uczestnika takich zajęć.



KURS GRUPOWY

UNIWERSALNE WARSZTATY WEEKENDOWE

Zajęcia w grupie

WARSZTATY WEEKENDOWE

uniwersalno – użytkowe

WARSZTATYWEEKENDOWE

UŻYTKOWO - UNIWERSALNE

(zajęcia w grupie 2x120 minut)

Cena 150 zł / Osoba / 2x120 minut

* Zajęcia odbywają się w grupie kilku par ** Rozpoczęcie warsztatów możliwe jest po
uzyskaniu minimalnej ilości zapisanych i uczestniczących par w kursie. *** Planowane
terminy uruchamiania warsztatów podawane są na bieżąco w postaci postów na naszym
funpage facebook lub podczas rozmowy telefonicznej. Warsztaty weekendowe nie są
uruchamiane w każdy weekend (oferta nie jest uruchamiana w sytuacji braku aktualnych
wpisów, bądź braku potwierdzenia podczas rozmowy telefonicznej informacji wiążących
tematycznie z prowadzonymi zapisami na warsztaty weekendowe )**** Ilość miejsc w grupie
uczestników jest ograniczona, a prowadzone zapisy są dokonywane dla Pary (należy
zapisywać się podając dane do rezerwacji miejsc dwóch osób stanowiących parę uczestników
wspólnie wykonujących ćwiczenia metodyczne podczas trwania warsztatów), dane podawane
podczas zapisu nie są wykorzystywane marketingowo, jednakże wykorzystywane są celem
weryfikacji wewnętrznej potrzebnej podczas trwania zajęć i potwierdzenia obecności. Po
wykonaniu naszych usług dane podane celem zapisu są permanentnie usuwane. *****
Istnieje możliwość wykupienia Warsztatów weekendowych w postaci 2x120 min. w
ustalonych z góry terminach dla zamkniętej grupy – taką informację należy podać podczas
rozmowy telefonicznej z uwzględnieniem konkretnych danych w postaci ilości
uczestniczących par oraz wstępnie planowanym terminowo przedziałem czasowym, w którym
takie zajęcia miałyby się odbyć, jednakże koszty całokształtu warsztatów mogą ulec zmianie,
w zależności od ilości uczestniczących w warsztatach par oraz od godzin w konkretnych
datach– które w tym wypadku ustalane są indywidualnie dla całej grupy, ale z jedną osobą
zamawiającą takie warsztaty (wszelkie warunki dotyczące kosztów i konkretnych terminów

Elementarna tematycznie specyfikacja schematów tanecznych ruchowo
uniwersalno- użytkowych podporządkowana do najczęściej wykonywanych
na imprezach i uroczystościach, gdzie taniec okolicznościowo staje się
niezbędny i konieczny. Dosłownie dla wszystkich w potrzebie w stylu
"MUST HAVE" w sytuacji gdy trzeba i wypada. Kurs grupowy
podporządkowany poziomem trudności, zaawansowania, celem uzyskania
umiejętności wykonawczej naturalności i swobody ruchu prowadzony pod
kątem motoryki i dynamiki wszystkich uczestników, zachowany w
optymalnej aktywności dla wszystkich, koordynowany na bieżąco
merytorycznie w trakcie trwania zajęć. Łatwo przyswajalna treść tego kursu
ustanowiona dzięki wieloletniemu doświadczeniu skierowana jest na
wyselekcjonowane figury, a modyfikowana metodyka nauczania sprawia, że
każdy uczony schemat staje się dla każdego neutralnie naturalny. Wszystko
oparte na wielopoziomowej formule FREESTYLE nie tylko w postaci
klasycznego i standardowego walca czy latynoamerykańskich i salsowych
klimatów, ale również na tańcach typu “disco tep/ disco fox/ disco samba/
blues/ jive/ swing” itp. Atrakcyjność tej opcji opiera się w szczególności na
skondensowanej wersji wszechstronności elementów taneczno pochodnych
w pigułce, w stosunku do czasu trwania całokształtu.

Warsztaty weekendowe to scalona wersja zajęć do wymiaru dwóch dni
ustalonych według przewidzianych konkretnych weekendów, czyli dzień po
dniu, sobota i niedziela, w każdy dzień dwie taneczne godziny ruchu.
Terminy warsztatów ustalane są na bieżąco, a informacje na ten temat
można uzyskać telefonicznie pod numerem: 793-351-005 / 793-351-000 lub
meilowo: info@pierwszytanieckrakow.pl albo za pośrednictwem naszego



takich warsztatów ustalane są wyłącznie podczas rozmowy telefonicznej z jedną osobą
decyzyjną i odpowiedzialną w tej sprawie). Rezerwacja takiego przedsięwzięcia wymaga
ustalenia konkretów z dużym wyprzedzeniem czasowym, i dopasowania się do aktualnej na
dany moment opcji dostępnych miejsc w naszym grafiku bieżących zajęć, informacje
dotyczące dostępności miejsc można uzyskać wyłącznie podczas rozmowy telefonicznej, a
ustaloną rezerwację terminów potwierdza wiadomość sms potwierdzająca dokonanie
rezerwacji konkretnych dat i godzin zajęć.

funpage Facebook: https://www.facebook.com/PierwszyTaniecKrakowPL

Generalnie taneczne przygotowanie dla wszystkich będących w potrzebie w
swobodnym stylu, naturalnie prostym przekazem, dla funkcjonalnie
uniwersalnej formy wyrazu.

https://www.facebook.com/PierwszyTaniecKrakowPL

