TANEČNÍ 2018
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte, abychom Vás pozvali do Tanečních kurzů 2018, které navazují na tradici oblíbených kurzů pro mládež
v Městském domě. Hlavní pořadatel kurzů Kulturní a informační služby města Přerova a spolupořadatel Taneční škola
Eva a Libor Šrámkovi z Přerova věří, že si i z letošního ročníku odnesete, coby účastníci, spoustu krásných zážitků.
Cílem Tanečních kurzů bude, seznámit Vás se základy tanečního projevu, který Vám poslouží při všech společenských
akcích. V kurzu se naučíte tanec waltz, valčík, foxtrot, tango, blues, cha-chu, rumbu, jive, polku, salsu a další tance.
Neméně důležitá pro získání zdravé sebejistoty bude i výuka základů chování ve společnosti, o jejichž nezbytnosti si
dnes jistě nikdo nedovolí pochybovat.
V naší nabídce jsou aktuálně dva kurzy, které budou probíhat ve velkém sále Městského domu. Kurzy obsahují:





deset dvouhodinových výukových lekcí: v pátek od 17.30 do 19.40 hodin (T1) a od 20.00 do 22.10 hodin (T2)
(vždy s přestávkou 10 min. na připravené občerstvení), a to konkrétně v následujících dnech:
Kurzy T1 + T2 – pátky 7. 9., 14. 9., 21. 9., čtvrtek 27. 9., pátky 5. 10., 12. 10., 2. 11., 9. 11., 16. 11. a 23. 11.
lekce prodloužená: Kurz T1 – pátek 19. 10., Kurz T2 – sobota 20. 10. (od 19 do 23 hodin)
závěrečný ples: Kurz T1 – pátek 30. 11., Kurz T2 – sobota 1. 12., (Kurz T1/T2 – pátek 7. 12.) (od 19 do 24 h.)

V případě velkého zájmu jsme připraveni i na variantu rozšíření výuky o třetí kurz. Všechny kurzy T1, T2 i T3 budou v tomto případě rozšířeny o jednu
vyučovací lekci na 11 lekcí a délka lekcí bude 110 min. včetně desetiminutové přestávky. Zahájení kurzu by bylo již 31. srpna 2018. O této změně
budou účastníci včas informováni. (Struktura výukového dne pro 3 kurzy: T3 od 16.30 do 18.20, T1 od 18.30 do 20.20, T2 od 20.30 do 22.20 hodin).

Cena kurzu je následující:

Kurz T1 – 1 950 Kč/ osobu
Kurz T2 – 1 950 Kč/ osobu

(ceny včetně 21% DPH)

Podmínkou pro účast v Tanečních kurzech 2018 je přiměřený společenský oděv, tj. společenské šaty (nejlépe od pasu
volné a splývavé, případně halenka a sukně) pro dámy a oblek (případně sako a kalhoty různých barev) pro pány.
Součástí úspěšné výuky tance je mimo jiné střídání tanečních partnerů, tak na tento princip prosím buďte připraveni.
Upozorňujeme, že: V kurzu není vhodné používat mobilní telefon a žvýkačky. Je zcela zakázáno účastnit se kurzu pod
vlivem alkoholu a jiných omamných látek, obtěžovat či ohrožovat ostatní účastníky kurzu nebo pořadatele. Všechny
informace a důležitá pravidla jsou uvedena v připojeném Řádu tanečních kurzů, který se zavazujete respektovat. Váš
závazek stvrzujete svým podpisem na vyplněné přihlášce do kurzu. Účastník dále souhlasí s poskytnutím nezbytných
osobních dat (jen pro účely přihlášky) a s použitím foto a video záznamů své osoby za účelem propagace tanečních
kurzů.
Při výuce se Vám budou věnovat známí přerovští taneční lektoři Libor a Eva Šrámkovi.
Věříme, že Vás kurzy budou bavit a tanci se budete rádi věnovat i po skončení základních tanečních kurzů.
Těšíme se na shledanou s Vámi!

TANEČNÍ 2018

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Jméno a příjmení účastníka ..........................................................................................................................................
Adresa trvalého bydliště (včetně PSČ)

........................................................................................................................

Název školy, adresa ......................................................................................................................................................
Kontakt (tel., mobil, e-mail)
✓ Zatrhněte kurz

T1

...................................................................................................................................
T2

T3

Podpis účastníka ........................................podpis rodiče .............................

Kurzy je možno uhradit každý všední den od pondělí 16. 4. 2018 v předprodeji MIC v Městském domě v Přerově – vchod z náměstí T. G. Masaryka
(pondělí až pátek 8.00–17.00 hodin). Poslední termín pro přihlášení je 7. září 2018 (v případě 3 kurzů 31. srpna 2018). Po zahájení kurzů je kurzovné
nevratné. Z důvodu omezené kapacity jednotlivých kurzů (do 60 párů) je vhodné provést přihlášení co nejdříve, kurzy bývají rychle obsazené.
Hromadné podávání přihlášek je nově limitováno počtem 10 přihlášek na osobu.
DŮLEŽITÉ: Stvrzenku o zaplacení uschovejte pro kontrolu při zahájení kurzů. V případě její ztráty je možné se prokázat i občanským průkazem.

ŘÁD TANEČNÍCH KURZŮ
TANEČNÍ KURZ
se skládá z 12 lekcí, které jsou rozděleny na 9 lekcí vyučovacích, 1 taneční soutěž, prodlouženou a závěrečný ples. Jedna
vyučovací lekce trvá 130 minut a je rozdělena na 2 části přestávkou s občerstvením v délce 10 minut. Odpolední lekce jsou od
17:30 do 19:40 hod., večerní lekce od 20:00 do 22:10 hod. Prodloužená je od 19 h. do 23 h. a závěrečná od 19 h. do 24 h.
Kurzisté mají začátek prodloužené a závěrečné již v 18:00 kvůli nácviku slavnostního nástupu.

PRŮKAZKA
účastníka kurzu je dokladem, kterým se účastníci prokazují při návštěvě vyučovacích lekcí, taneční soutěže a slouží jako
vstupenka na prodlouženou a závěrečný ples vlastního kurzu. Průkazku účastník obdrží na první vyučovací lekci na základě
interního seznamu přihlášených kurzistů a dokladu o uhrazení ceny kurzu. Do průkazky pracovníci pořadatele zaznamenávají
účast na každé lekci. V případě ztráty může požádat účastník kurzu o vydání duplikátu.
Vstupenky na prodloužené a závěrečné plesy určené pro rodinné příslušníky bývají k zakoupení v předprodeji MIC v Městském
domě v Přerově v dostatečném předstihu, minimálně 1 měsíc před akcí, a to ve chráněné lhůtě zpravidla 7-14 dnů, před
prodejem veřejnosti. Počet vstupenek na jednoho kurzistu může být omezen (zpravidla 4 lístky na sezení + 2 na stání).

ŘÁDNÁ DOCHÁZKA
je v zájmu účastníka kurzu. Nenavštívené hodiny nejsou z kurzovného odečítány, ale je-li to možné, bude účastníkovi kurzu
nabídnut náhradní termín výuky. Odcházet z kurzu v průběhu výuky nebo o přestávce mezi hodinami není dovoleno. Ve
výjimečných případech je odchod možný se souhlasem vyučujícího.

KURZOVNÉ
jako poplatek za kurz je po zahájení kurzu nevratné. Kurzovné lze vrátit pouze na základě žádosti účastníka s podpisem rodičů z
důvodu dlouhodobé nemoci doložené lékařským potvrzením nebo přestěhování, které znemožňuje návštěvu kurzu. Stornovací
poplatek se vypočítá dle předpisu: Stornovací poplatek = kurzovné * 0,2 + počet navštívených lekcí * kurzovné * 0,8 /12.

SLUŠNÉ CHOVÁNÍ A VYSTUPOVÁNÍ
a základy společenské etikety jsou součástí výuky v tanečním kurzu. V průběhu výuky v kurzu není vhodné používat mobilní
telefon a žvýkací gumy. Zcela je zakázáno účastnit se kurzu pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek, obtěžovat či ohrožovat
ostatní účastníky kurzu nebo pořadatele, účastnit se kurzu bez společenského oděvu (viz níže), chovat se příliš hlučně či jinak
narušovat chod výuky. Součástí úspěšné výuky tance je mimo jiné střídání tanečních partnerů a proto účastníci podpisem
přihlášky potvrzují, že budou tento princip respektovat dle instrukcí lektora.

SPOLEČENSKÝ ODĚV
je pro účastníky kurzu podmínkou, chtějí-li se účastnit lekce, příp. jiné akce taneční školy.
Dívky – šaty ideálně od pasu splývavé s volnou sukní nebo halenky a sukně (opět splývavé a volné). Boty ideálně s tenkou
podešví, nekovovým podpatkem a pevnou patou (ne nazouváky )!!!
Chlapci - společenský oblek nebo vhodně sladěné sako a kalhoty doplněné košilí, kravatou nebo motýlkem. Kalhoty doplněné
ideálně páskem. Doporučujeme měkkou a pohodlnou společenskou obuv s koženou či umělohmotnou podrážkou (ne gumovou,
která zanechává stopy na parketu). Vhodné jsou i bílé rukavičky pro ohleduplnější kontakt s partnerkou.
Poznámka - Po příchodu do tanečního kurzu si účastníci odloží svrchní oděv a tašky do šaten, přezují se do společenské obuvi. V
šatně není vhodné nechávat cenné věci.

FOTOGRAFIE A DVD
Na 6. lekci tanečního kurzu bude pořízena společná barevná fotografie tanečního kurzu profesionálním fotografem. Dále budou
průběžně pořizovány „momentky“ na některých vyučovacích lekcích a také prodloužené a závěrečné. Na závěrečném plese bude
k dispozici profesionální fotograf pro individuální focení. Taneční škola natáčí oficiální DVD průběhu vybraných lekcí a
prodloužené prostřednictvím profesionálního studia. DVD pro jednotlivé kurzy bude připraveno k zakoupení na Závěrečných
plesech. Poplatky za focení a DVD nejsou součástí kurzovného.

Hrubé porušení tanečního řádu může vést až k vyloučení z kurzu bez nároku
na vrácení kurzovného!!!

