Aktuális

Aktualitások

Kedves
Leendő
és
Korábbi
Tanítványaim!

ÚJ KURZUSOK FOLYAMATOSAN INDULNAK!

Legközelebbi időpont:

szervezés alatt!

órakezdés: szervezés alatt!
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FIGYELEM!!! ÚJ HELYSZÍN!!!!

NEM CSAK TELJESEN KEZDŐKNEK!

ÚJRAKEZDŐKNEK/KÖZÉPHALADÓKNAK

CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG!

Aki előre regisztrál, ENGEDMÉNYT kap (a bérlet/tanfolyamdíj árából!)

(Bármely csoport indulásához kellő létszámú jelentkezés szükséges,ezért ha szeretnél
jönni táncolni, mailben/mobilon kérlek jelezd felém!

Ha előzetesen jelentkezel, elősegítheted a tanfolyam mielőbbi indulását. Természetesen,
amint a kurzus időpontja konkretizálódik, erről a regisztrált jelentkező külön értesítést
kap.)

Közkívánatra:
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gyakorló órák szombatonként!! (csak szeptembertől!)

Nyitott óra bárki jöhet - a tánc, a mozgás öröméért!
hívj, esetleges változás miatt!!)

(Ha szeretnél részt venni, időben

További lehetőségekről, időpontokról

érdeklődj!

szintek: - 0. szint: teljesen kezdő (még nem tanult)

- I. szint: (már tanult/újra kezdő)

- II. szint: középhaladó (legalább már 1 évet tanult)

- III. szint: haladó (több éve tanulja/rendszeres fellépő)

helyszín: változott, hamarosan kiírásra kerül!
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Jelentkezés és további információ a 20/291-7950 számon

vagy: asienahastanc@gmail.com

FELSZERELÉS: kényelmes, könnyű, réteges ruházat, amiben jól érzed magad (időjárást
figyelembe véve).
Felül: bikini felső, top vagy body. Alul: rugalmas anyagból
nadrág (hossza rád bízva), lábra húzzál zoknit (pamut) vagy tornapapucsot.
Csípőn
: kendő, sál, csörgőöv (utóbbi ráér később).
Fontos még:
a folyadék bevitel (cukor nélküli tea, vagy szénsavmentes ásványvíz).

GYIK
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(Gyakran Ismételt Kérdések)

Jelentkezés/regisztráció hogyan? email-ben, mobilon

Fizetés:
- Mikor kell fizetni? A helyszínen,
az első óra után.
- Mennyibe kerül? Attól függ!
Tanfolyamra jelentkezel vagy havi bérletet váltasz.
- Hogyan fizethetsz? Készpénzzel
- Lehet egy órára csak
"beesni"? Igen, óradíj ellenében.
- Tanfolyamdíj
vagy bérlet? Tanfolyamdíj: egy tanfolyamra vonatkozik! Ez azt jelenti,
ha nem jársz az órákra, nem tudod lejárni más csoportban vagy később!

Tanfolyambérlet:
-

Meddig tart
egy tanfolyam? 10 hét, azaz 2,5 hónap.
Hányszor egy
héten? Heti 1 alkalommal, mindig azonos időpontban.
Mikor vannak
az órák? Hétfőn, 18:30 órától
Milyen
hosszú egy óra? 70 perc

5/7

Aktuális

Havi bérlet:
-

Meddig
érvényes a bérlet? 30 napig érvényes!
Hányszor egy
héten? Heti 1 alkalommal, mindig azonos időpontban.
Mikor vannak
az órák? Szerda 17:30 és 19:00 órától
Milyen
hosszú egy óra? 70 perc

- Miért jó, ha
az
órára?

előre jelentkezel/értesítesz, ha nem tudsz jönni és nem csak beesel

1. Aki előre regisztrál, adatait megadja (név, email/mobil) ENGEDMÉNYT KAP!
(Tanfolyamdíjból, Bérletdíjból)

2. Esetleges változás miatt el tudjalak érni.

3. Túljelentkezés esetén biztosítod a helyed az adott csoportban.

- Miért jó az

előzetes regisztráció, időpont egyeztetés/foglalás?

A tánctanfolyamok folyamatosan, a felmerülő igényekre figyelemmel indulnak. Ha előzetesen
jelentkezel, elősegítheted a tanfolyam mielőbbi indulását. Természetesen, amint a kurzus
időpontja konkretizálódik, erről a regisztrált jelentkező külön értesítést kap.
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