
INFORMACE PRO ZÁJEMCE TANEČNÍCH PRO DOSPĚLÉ    

 

Kurzy pro začátečníky – základy všech společenských tanců a módních novinek.    

Kurzy pro mírně  pokročilé / bronzové - variace k naučeným základům tanců.    

Kurzy pro pokročilé / stříbrné – rozšíření tanečních technik, tanečních sestav naučených tanců 

 

Pár rad pro ty, kteří k nám jdou poprvé:        

- oblečení tzv. společenské, tzn. – pánové obleku + kravata / mohou být jiné kalhoty a jiné sako, nebo 

společenská vesta   

                                          - dámy v tzv. malé společenské toaletě, boty na podpatku     

 

Výukové lekce:    

Polka, valčík, waltz, tango, jive, ča-ča, rumba, blues,  rock n´roll, mambo, čardáš, country a módní tance.  

Ve stříbrných tanečních kurzech výuka všech 10 společenských soutěžních tanců.  

Tréma a obavy se odkládají v šatně spolu s kabátem.      

 

Výhody tanečních ILMA:  

Určitě se tancovat naučíte! Taneční mistři jsou „profíci“, tedy vědí jak na to, aby Vás to bavilo. 

Rozsah výuky je ojedinělý díky individuálnímu přístupu a menším skupinám tanečníků. V tomto věku už 

možná každý něco umí. Taneční mistři jsou akreditovaní psychologové a pedagogové.  

 

Jen u nás 6 výukových lekcí a vstupenka na závěrečný organizovaný ples 

(Celkem - 6 x 2,5 hod. lekcí + 1 x 4,5 hod. závěrečný ples s programem) 

Kurzovné činí 1 000,- Kč za osobu, manželské páry 1 800,- Kč /za pár  

Zápisné: 50Kč / 1 osoba- 100 Kč / pár 

 

Těší se na Vás taneční mistři Mgr. Ilona Šulcová a Marian Šulc a lektoři TaPŠ ILMA. 
Veškeré údaje zpracováváme v souladu s GDPR.  

Podpisem přihlášky dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů pro vnitřní potřebu taneční školy. 

================================================================================== 

TaPŠ ILMA 
Mgr. Ilona Šulcová 

Taneční pro dospělé 
2018 

Partner - jméno a 
příjmení 
 
 
 

Datum narození: Partnerka - jméno a 
příjmení 
 
 
 

Datum narození: 

Adresa bydliště: 
 
E-mail: 
( povinné ) 
 
 

Kontaktní telefon: 
 
Mobil: 

Informace pouze pro pořadatele: 
Zaměstnání:                  Funkce: 
 
 

Informace pouze pro pořadatele: 
Zaměstnání:                  Funkce: 

Kurzovné v ceně zaplaceno 
dne ……………………. 
 
osobně – na účet 

 
 
 

Přihláška je platná pouze 
s dokladem o zaplacení. Hodiny 
zameškané vlastní neúčastí se 
nenahrazují ani neproplácejí. 

 
Těšíme se na Vás  

Podpis účastníků: 

Zápisné 

50,- Kč / 1 osoba 
(Zápisné je nevratné) 

Přihlášku převzal 
 
………………………. 

 


