LEKCJE PRÓBNE: 13 pon. i 17 pt. 09 godz. 17.45 - 19.00 …...... sala I
– ul. Moliera 4/6 budynek szkoły baletowej; ! jeżeli będzie dużo chętnych powstanie druga grupa w inne dni i godz. (śr., pt.)

! Z zerówki rokrocznie dostaje się do szkoły baletowej ponad 98 % uczniów – pedagog Luiza Żymełka !
gr. „0” 8, 9, 10, 11 lat - balet klasyczny + stretch - ped. Luiza Żymełka, akomp. Antonina Kokszar
* po lekcjach próbnych zajęcia stałe: pon. 17.15 - 18.30 i pt. 17.15 - 18.45 sala II
* Dziecko jest zapisywane na listę poprzez zgłoszenie telefoniczne od 2.08 ( godz. 17.00 - 20.00 ), mailowe ( proszę podać imię i nazwisko
dziecka, wpisać symbol grupy oraz nr telefonu do rodzica - opiekuna ); osobiste od 1.09 w budynku szkoły baletowej godz. 17.00 - 20.00.
* Dzieci nie mają kontaktu z innymi grupami; rodzice nie odprowadzają dzieci do sal, unikają kontaktu z dziećmi w szatni i starają się nie
przebywać na terenie budynku szkolnego. Po zajęciach każdej grupy drążki w salach są dezynfekowane.
* Obowiązują dwie lekcje próbne, które należy opłacić zapisując dziecko – przelewem na konto (od 2.08 ) lub na miejscu gotówką ( od 1.09 w
godz. 17.00 - 20.00 ). ! W przypadku zawieszenia zajęć z powodu epidemii opłaty za nieodbyte zajęcia zostaną zwrócone.
* 2 lekcje próbne 1.15 godz. x 2 = 112,50 zł.; ( cena 1 godz. lekcji próbnej = 45 zł. brutto );
* opłaty za lekcje próbne są bezzwrotne
* po lekcjach próbnych: pon. = 47,50 zł., pt. = 38,00 zł. ( 38 zł./ godz. ); obowiązują opłaty za 2 m-ce z góry płatne co drugi
miesiąc w ciągu tygodnia, brak opłaty oznacza rezygnację z zajęć.
konto: 12102011850000410200163162 STUDIO Taneczno-Aktorskie Hanna Kamińska 01-869 Warszawa
TYTUŁ: zajęcia taneczne: imię i nazwisko dziecka……………….gr. „0”
* Pedagog grupy Pani Luiza Żymełka - absolwentka petersburskiej szkoły baletowej im. Agrypiny Waganowej, solistka baletów
klasycznych - po drugiej lekcji próbnej powie Państwu, które dzieci mają małe szanse na dostanie się do szkoły baletowej, dzieci takie
zapraszamy na naukę baletu, tańca musicalowego i akrobatyki do innych naszych grup.
* Na lekcje próbne dziecko powinno przyjść w body ( dowolnym), włosy związane, w baletkach, miękkich kapciuszkach lub skarpetkach baletki dostępne są u nas po 40 zł.
* Proszę o zapoznanie się z polityką prywatności - bezpieczeństwo danych.

