LEKCJE PRÓBNE 9.09 – 21.09 ul. Moliera 4/6 budynek szkoły baletowej.

* Dziecko jest zapisywane na listę poprzez zgłoszenie telefoniczne, mailowe ( od 5.08; proszę podać imię i nazwisko dziecka, wpisać
symbol wybranej grupy oraz nr telefonu do rodzica - opiekuna ), osobiste ( po 2.09 ).

* Obowiązują cztery lekcje próbne po 1 godz. zajęć, które należy opłacić do 6.09 przelewem na konto ( od 5.08 ) lub na miejscu
gotówką ( po 2.09 w godz. 16.00 - 20.00 ):

* 4 lekcje próbne = 160 zł.; cena 1 godz. lekcji próbnej = 40 zł. brutto;
* ! opłaty za lekcje próbne są bezzwrotne
* po lekcjach próbnych opłata za zajęcia 2x tyg. = 29 zł./ godz.; 1x tyg. = 34 zł. / godz.
* po lekcjach próbnych obowiązują opłaty za 2 m-ce z góry ( płatne co drugi miesiąc w ciągu dwóch tygodni )
konto: 12102011850000410200163162 STUDIO Taneczno-Aktorskie Hanna Kamińska 01-869 Warszawa
TYTUŁ – zajęcia taneczne: imię i nazwisko dziecka……………………..gr……….. (symbol grupy)

* Dla wszystkich dzieci lekcje próbne odbędą się odbywały 2 razy w tygodniu, po czym dzieci zapisywane na raz w tygodniu, będą
od 23.09 miały zajęcia tylko w jeden wyznaczony dzień. Z poniżej wymienionych grup na raz w tyg. zaplanowane są: gr. XII sob.,
XIV wt., XV pt., XVI czw., XVII czw., XVIII sob. ( patrz poniżej).

* Po lekcjach próbnych niektóre grupy ( starsze) będą miały rozszerzony program zajęć – dodatkowe zajęcia nie są obowiązkowe,
płatne są dodatkowo wg. przeliczenia zgodnie z opłatą za godzinę.

* Na lekcje próbne dziecko powinno przyjść w stroju wygodnym do ćwiczeń ( dowolnym), włosy związane, w miękkich kapciuszkach,
baletkach lub skarpetkach - baletki dostępne są u nas po 35 zł.;.

* W przypadku dzieci, które uczyły się już baletu lub innych technik tanecznych konieczna jest rozmowa telefoniczna celem
ustalenia odpowiedniej dla nich grupy. Dzieci dołączane do innych, istniejących grup średniozaawansowanych lub zaawansowanych
rozpoczną naukę od 23.09.
tel. 668 698 305; 602 629 134 od 5.08 w godz. 10.00 - 20.00; po 2.09 w godz. 16.00 - 20.00, sob. 10.00 - 14.00;

* Proszę o zapoznanie się z polityką prywatności - bezpieczeństwo danych.

! PROSZĘ WYBRAĆ GRUPĘ I W ZGŁOSZENIU PODAĆ JEJ SYMBOL, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA,
nr tel. do rodzica - opiekuna.

Zaplanowane grupy:

gr. F 10, 11, 12, 13, 14 lat
Lekcje próbne 10, 12, 17, 19.09
wt., czw. 18.15 - 19.15 …...... sala III
balet klasyczny …………….ped. Elżbieta Ziętkiewicz, akomp. Arana Niedźwiecka
• po lekcjach próbnych zajęcia stałe: wt. 18.15 - 19.30 balet klasyczny + stretch - ped. Elżbieta Ziętkiewicz, akomp. Arana Niedźwiecka
czw. 18.15 - 19.15 balet klasyczny - ped. Elżbieta Ziętkiewicz, akomp. Elżbieta Glińska - Bis
19.20 - 19.50 taniec współczesny - ped. Julita Gumulak

gr. XII 6, 7, 8 lat ……. po lekcjach próbnych raz w tygodniu!
Lekcje próbne 11, 14, 18, 21.09
śr., 18.05 - 19.05 ……….. sala VI
sob. 11.05 - 12.05 ……….. sala VI
balet klasyczny ………….. ped. Luiza Żymełka, akomp. Teresa Kowińska
• po lekcjach próbnych zajęcia stałe: sob. 11.05 - 12.05 balet klasyczny - ped. Luiza Żymełka, akomp. Teresa Kowińska
12.10 - 12.40 akrobatyka - ped. Katarzyna Garbowska ( s. IV lub aula )

s.I

gr. XV 5, 6 lat ……po lekcjach próbnych raz w tygodniu!
Lekcje próbne 9, 13, 16, 20.09
pon. 17.30 - 18.30 ..... sala II
pt. 18.00 - 19.00 ..... sala II
balet klasyczny ………ped. Chiara Pesce, akomp. Marta Pińkowska
• po lekcjach próbnych zajęcia stałe: pt. 18.15 - 19.15 balet klasyczny - ped. Chiara Pesce, akomp. Antonina Kokszar. s. II

gr. XVI 4, 5 lat……po lekcjach próbnych raz w tygodniu!
Lekcje próbne 9, 12, 16, 19.09
pon., czw. 17.00 - 18.00 ….... sala VI
rytmika baletowa………..…ped. Julita Gumulak, akomp. Antonina Kokszar
• po lekcjach próbnych zajęcia stałe: czw. 17.15 - 18.15 rytmika baletowa - ped. Julita Gumulak, akomp. Antonina Kokszar

gr. XVIII 4, 5 lat ……. po lekcjach próbnych raz w tygodniu!
Lekcje próbne 11, 14, 18, 21.09
śr., 17.00 - 18.00 ……….. sala I
sob. 10.00 - 11.00 ……….. sala I
rytmika baletowa ………….. ped. Maria Zawistowska, akomp. Teresa Kowińska
• po lekcjach próbnych zajęcia stałe: sob. 10.00 - 11.00 rytmika baletowa - ped. Maria Zawistowska, akomp. Teresa Kowińska

ZAPRASZAMY

