
PIERWSZY TANIEC / HOBBY / PROAM Lekcja indywidualna

LEKCJA INDYWIDUALNA
(oferta dla Pary Uczestników)

Cena: 90 zł / Osoba / 60 minut

lekcja tańca dla Pary:
Młodej / Rodziców / Gości

zajęcia prywatne dla:
Amatorów / Hobby / Tancerzy / ProAm

* zajęcia przewidziane dla Pary Uczestników (należy uwzględnić cel nauki tańca np.wesele/
impreza/ turniej) i podać przewidywany czas lub termin do którego zajęcia powinny być
zrealizowane (w sytuacji braku takich informacji nie zostaną takie dane uwzględnione w trakcie
realizacji). Istnieje możliwość wykupienia kilku lekcji, jeśli zapotrzebowanie wymaga większej
ilości spotkań – należy uwzględnić tą informację podczas rozmowy telefonicznej oraz ustalić
rezerwację terminów z góry **opcja dla Uczestników SOLO- dostępna wyłącznie po ustaleniu
wszelkich szczegółów podczas rozmowy telefonicznej (należy uwzględnić informację podczas
rozmowy telefonicznej, że planowane zajęcia dotyczą jednej osoby). *** "Para / Para
Uczestników" w rozumieniu tej oferty stanowić będą dwie osoby tworzące duet zapisany podczas
dokonania rezerwacji miejsc na wskazane dane konieczne do rezerwacji terminów **** Opcja tych
zajęć stanowi formę zajęć prywatnych, gdzie w odniesieniu do tej oferty opłata za pojedyncze
zajęcia od Pary Uczestników wynosi 180 zł i stanowi zarówno zapłatę za wykonanie usługi nauki
tańca/ ćwiczeń ruchowo- rytmicznych w zarezerwowanych konkretnych terminach z góry
ustalonych jak i opłatę za wynajem lokalu czyli sali na której odbywają się zajęcia. Informujemy, iż
ewentualne zwroty za niewykorzystane zajęcia podlegają wyłącznie kwocie odpowiadającej za
wykonanie usługi tj. dotyczy kwoty 100 zł, a pozostała część opłaty tj. 80 zł stanowi opłatę za
uwzględnioną rezerwację sali w ustalonym pierwotnie zarezerwowanym terminie. Ze względu na
ruchomość grafiku, jeśli pojawia się konieczność zmiany dotychczas zarezerwowanego terminu z
przyczyn własnych/ prywatnych ze strony Pary Uczestników jest to możliwe jednakże konieczne do
ustalenia podczas rozmowy telefonicznej i nie później niż 48H przed rozpoczęciem się planowo
zajęć, w innym wypadku termin i konieczna opłata za zarezerwowaną już salę na pierwotnie
ustalony czas będzie naliczona i nie podlegająca zwrotowi.

Zajęcia prywatne w wymiarze jednostkowym czasu trwania: 60 minut.
Forma zajęć: lekcja indywidualna (czyli na sali podczas trwania lekcji
indywidualnej znajduje się osoba prowadząca zajęcia/ nauczyciel tańca i

jest na wyłączność dla Pary Uczestników).
Zajęcia tematycznie dostosowane do wymagań, oczekiwań i potrzeb

– nauczany materiał dopasowany jest do zapotrzebowania
Uczestników

Zakres treści zajęć merytorycznie zależy od Pary (np. zajęcia
dotyczące nauki pierwszego tańca np. w formie HOBBY, lub jeśli
Para planuje się przygotować na konkretną okoliczność, albo w

sytuacji, gdy aktywni turniejowo tancerze pragną wzbogacić swoją
wiedzę i umiejętności taneczne pod okiem profesjonalistów i

skorzystać z lekcji celem udoskonalenia i przećwiczenia elementów
pod kątem turnieju/ pokazu/ występu).


