Organizační pokyny
do Základního tanečního kurzu
pro studenty 2020
Místo konání:
Váš základní taneční kurz se bude konat v Klubu Alfa na Veleslavínově ulici,
č.p. 3183/2 v centru Ostravy.
Tramvajová zastávka Důl Jindřich, cca 2 min pěšky od zastávky.

Zahájení 1. lekce:
Na první lekci se prosím dostavte:
Čtvrteční kurz:

10. září 2020
Pouze 1. lekce začíná o 30 min později!
17.00 – 17.30 úhrada doplatku
17.30 – 18.30 první taneční hodina
18.30 – 18.45 přestávka
18.45 – 19.45 druhá taneční hodina

Páteční odpolední kurz: 11. září 2020
Pouze 1. lekce začíná o 15 min dříve!
16.00 – 16.30 úhrada doplatku
16.30 – 17.30 první taneční hodina
17.30 – 17.45 přestávka
17.45 – 18.45 druhá taneční hodina
Páteční večerní kurz:

11. září 2020
Pouze 1. lekce začíná o 15 min později!
18.45 – 19.30 úhrada doplatku
19.30 – 20.30 první taneční hodina
20.30 – 20.45 přestávka
20.45 – 21.45 druhá taneční hodina

Celkové kurzovné: 2.500 Kč, zápisné 500 Kč, doplatek 2.000 Kč

2. – 10. lekce
Čtvrteční kurz:
17. září 2020, 17.00 – 19.45
Páteční odpolední kurz: 18. září 2020, 16.45 – 19.00
Páteční večerní kurz:
18. září 2020, 19.15 – 21.30
Termíny prodloužených a závěrečných lekcí budou upřesněny v 2. lekci, kdy
budou účastníci informovaní o rozdělení do skupin - dle škol.
Místo konání je Dům kultury města Ostravy nebo Klub Alfa.
Prodloužené lekce: 18.00 - 22.00
Závěrečné lekce: 18.00 - 23.00
Předběžné data půlkolon: 10.10, 14.10., 15.10., 16.10., 17.10., 11.10. Klub Alfa
Předběžná data šluskolon: 28.11. Klub Alfa, 4.12. DKMO, 5.12. DKMO, 6.12.
DKMO, rezerva 29.11. Klub Alfa
Vstupenky na prodlouženou a závěrečnou lekci pro Vaše hosty si budete moci
zakoupit přímo v kurzu v průběhu tanečního kurzu.
Cena jedné vstupenky je 160,- Kč.
Fotografování a natáčení na prodloužených a závěrečných lekcích svými
fotoaparáty a kamerami je povoleno. K dispozici také bude profesionální
fotograf.
Co na sebe? (samozřejmě už do 1. lekce)
Pánové
Oblek, společenské sako a kalhoty (doporučujeme si zakoupit nebo obstarat tmavé
sako, jelikož ho po Vás budeme vyžadovat na Vaši prodloužené a závěrečné lekci),
motýlek nebo kravata. Bílé rukavičky nejsou vyžadovány. Nemusíte mít pouze bílou
košili, v dnešní době je velký výběr barevných košil, nezapomeňte na barvu ponožek,
které by měly být sladěny k barvě obleku a samozřejmě pohodlnou společenskou
obuv.
Slečny
Cokoliv v čem se budete cítit dobře a co uznáte, že je vhodné do společnosti.
Boty – doporučujeme ne na moc vysokém podpatku, uzavřenou špičku, pevnou patu
nebo nějaký řemínek přes nárt.
Šaty na prodlouženou lekci – není nijak omezeno, doporučujeme barevné šaty ke
kolenům.
Šaty na závěrečnou lekci by měly být dlouhé, popřípadě delší – bílé, světlé nebo
barevné - svatební šaty nevyžadujeme, vyhněte se šatům černé barvy.
Parfémy – by neměly nahrazovat osobní hygienu. Je vhodné brát ohled i na ostatní
osoby a všechny tyto prostředky používat v rozumné míře.
Šatna:
Během tanečních kurzů bude k dispozici hlídaná šatna, kde si budete moci odložit
své věci.

Občerstvení:
Vzhledem k tomu, že tanec patří k činnostem, při kterých člověk musí vyvinout
patřičnou energii, bude pro vás připraveno občerstvení v mini baru, který bude
otevřen po celou dobu kurzu, ale budeme rádi, když ho budete využívat hlavně
v době před zahájením kurzu nebo během přestávky.
Požití alkoholických nápojů či jiných návykových látek
 PŘED NEBO BĚHEM TANEČNÍCH LEKCÍ JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO
Během trvání tanečního kurzu





V PRŮBĚHU TANEČNÍ LEKCE JE ZAKÁZÁNO ŽVÝKÁNÍ
JSOU VŠICHNI POVINNI POSLOUCHAT POKYNY TANEČNÍCH MISTRŮ
CHODIT VČAS
VŽDY SPOLEČENSKY UPRAVENI A HLAVNĚ DOBŘE NALADĚNI

Kontakty:
Mobil:
E-mail:
WEB:

+420 739 618 807, 774 908 180
info@tanecni-ostrava.cz
www.tanecni-ostrava.cz

