
PIERWSZY TANIEC - PAKIET ZAJĘĆ Pierwszy Taniec – pakiet podstawowy – zajęcia prywatne- 5 lekcji
indywidualnych

PIERWSZY TANIEC
PAKIET PODSTAWOWY

(oferta dla Pary Młodej - 5x60 minut)
lekcje tańca dla "Pary Młodej"

zajęcia prywatne przygotowania pierwszego tańca dla Pary Młodej
w postaci pakietu 5 lekcji indywidualnych (5 x 60 minut)

Koszt "Pakietu Podstawowego Pierwszy Taniec"
425zł / Osoba

... Specjalnie od Nas dla Was ... Z miłości do tańca...

WYJĄTKOWY I ZASKAKUJĄCY PIERWSZY TANIEC

... czyli Pierwszy Taniec od początku do końca ...

* terminy zajęć zaplanowane są z góry, a dokonanie rezerwacji konkretnych terminów lub
uzyskanie informacji dotyczących ich dostępności możliwe jest kontaktując się z nami telefonicznie
pod numerem 793-351-005. ** Istnieje możliwość wykupienia kilku pakietów, jeśli
zapotrzebowanie wymaga większej ilości spotkań – należy uwzględnić tą informację podczas
rozmowy telefonicznej oraz ustalić rezerwację z góry na więcej niż 5 lekcji, w ów czas zajęcia będą
stanowiły kontynuację poprzedniego pakietu, w takiej sytuacji cena za drugi / kolejny pakiet lekcji
indywidualnych nie ulega zmianie. *** "Para Młoda" w rozumieniu tej oferty to dwie osoby
tworzące wspólnie parę, która podczas uczestnictwa w zajęciach będzie razem jako duet
wykonywała ćwiczenia fizyczne, a rezerwacja terminu stanowiła zapis identyfikujący ten duet. ****
Pakiet lekcji indywidualnych w tej ofercie przewiduje wykupienie 5 lekcji w formie zajęć
prywatnych w rozumieniu 5x60min. W odniesieniu do całości wymaganej opłaty za dwóch
uczestników (tworzących parę ) tj. 850 zł kwota ta stanowi zarówno zapłatę za wykonanie usługi
nauki pierwszego tańca w zarezerwowanych konkretnych terminach oraz opłata wynajmu sali na
której odbywają się zajęcia. Informujemy, iż ewentualne zwroty za niewykorzystane zajęcia
podlegają wyłącznie kwocie odpowiadającej za wykonanie naszych usług (tj. dotyczy kwoty 450 zł.

Oferta pakietu lekcji indywidualnych przygotowana specjalnie dla Pary
Młodej, ukierunkowana wyłącznie pod kątem przygotowania pierwszego

tańca, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem. Na podstawie
wieloletniego doświadczenia stworzona została opcja zajęć prywatnych,
na których uczony materiał jest w pełni dopasowany do możliwości
fizycznych Pary, przy zachowaniu optymalnego poziomu trudności

wykonywanych podczas lekcji ćwiczeń metodycznych.
W dążeniu do spełnienia Waszych marzeń stajemy na wysokości zadania,

by sprostać Waszym oczekiwaniom!!!
Rozpoczęcie uroczystości weselnej wyjątkową i dedykowaną specjalnie
dla Was choreografią tańca wykonaną do wybranej muzyki, na pewno
poruszy wszystkie serca i zaskoczy zgromadzonych gości, a wasze

wspomnienia z tej magicznej chwili pozostaną nie tylko dla was, ale także
dla waszych najbliższych. Wyspecjalizowana formuła zajęć skupia się na
przyswajaniu w łatwy i swobodny sposób elementów tanecznych, które
podczas trwania lekcji tworzone na bieżąco są podporządkowane do

motoryki i dynamiki ciała i scalane w taneczny układ ruchów.
Ustabilizowana i bezstresowa metodyka prowadzenia zajęć umożliwia
nauczenie schematów kroków i figur, a możliwość nagrania nowo
powstałych struktur choreografii podczas lekcji ułatwia powtórkę

nauczonego materiału we własnym zakresie czasu pomiędzy spotkaniami.
Pamiętać należy, że trening czyni mistrza, zatem efekt końcowy naszych

wspólnych starań uwarunkowany jest ilością czasu spędzonego na
ćwiczeniach nowo poznanych ruchów podczas zajęć. Zakres schematów

tworzących choreografię pierwszego tańca kreowany jest do
dostarczonego przez Parę utworu muzycznego, jeśli jednak podjęcie

decyzji co do wybrania konkretnej piosenki okazało się zbyt trudne, nie
ma co się martwić, służymy poradą również w tej kwestii. W dążeniu do

artystycznie tanecznej wizualizacji waszych pomysłów i inspiracji
największe skupienie takich zajęć skierowane jest na nabywanie



w stosunku 5x90 zł), a pozostała część kwoty tj. 400 zł to koszt związany z wynajmem sali/ lokalu
stanowiący opłatę za rezerwację sali w zaplanowanym czasie (w stosunku 5x80 zł). Ze względu na
ruchomość wewnętrznego grafiku zajęć, w sytuacji gdy zachodzi konieczność zmiany dotychczas
zarezerwowanego terminu z przyczyn własnych/ prywatnych ze strony Uczestników jest to możliwe
jednakże konieczne do ustalenia podczas rozmowy telefonicznej i nie później niż 48 godziny
wcześniej - zanim zajęcia miałyby się planowo rozpocząć,. Jeśli zajęcia zostaną odwołane później,
konieczna opłata za zarezerwowaną już salę na pierwotnie ustalony czas/ termin będzie naliczona i
nie podlegająca zwrotowi.

umiejętności prowadzenia, co w połączeniu w parze oddaje pełnię smaku
w tej tanecznej przygodzie, gdzie płynność ruchu staje się efektem
naturalnym, a świadomość wzbogaconych możliwości fizycznych

pozwala na wykonywanie coraz bardziej skomplikowanych kształtów i
figur. Uruchomiony podczas lekcji mechanizm pamięci mięśniowej ciała
wykorzystuje nabytą wiedzę automatyzując wykonywanie schematów i
struktur kroków, bez zbędnego liczenia i zastanawiania się w trakcie

tańca nad ich kolejnością.
Propozycja pakietu podstawowego w wymiarze 5 godzin indywidualnych

lekcji przygotowania do pierwszego tańca staje się idealną i często
wystarczającą opcją, pozwalającą przygotować się ruchowo i tanecznie do

uroczystego rozpoczęcia własnego wesela, a poświęcony czas na
ćwiczenia dodatkowo zwiększy poczucie pewności w trakcie

wykonywania pierwszego tańca.
Wymiar czasowy zajęć i możliwe do zarezerwowania terminy takich

lekcji podawane są początkowo jako propozycja stworzona na podstawie
podanej podczas rozmowy telefonicznej dyspozycyjności Pary w stosunku

do bieżącego grafiku zajęć, który może być ruchomy. Wyłącznie
potwierdzona rezerwacja za pomocą wiadomości tekstowej sms z
podanymi konkretnymi terminami stanowi dokonanie rezerwacji i

możliwość skorzystania z naszych usług.
Informujemy, że lekcje indywidualne w opcji pakietu podstawowego
pierwszy taniec stanowią formę zajęć prywatnych oznacza to że Para
uczestnicząca w takich zajęciach znajduje się na sali wraz z osobą

prowadzącą te zajęcia dzięki czemu podczas trwania lekcji indywidualnej
zachowana jest prywatna i intymna atmosfera (ustanawiając jednocześnie
osobę prowadzącą na czas trwania tych zajęć dla siebie na wyłączność),
nie praktykujemy wykonywania zajęć indywidualnych dla kilku par

jednocześnie na jednej sali tanecznej.


