
PIERWSZY TANIEC - PAKIET ZAJĘĆ Pierwszy Taniec – pakiet plus – zajęcia prywatne- 2 lekcje indywidualne

PIERWSZY TANIEC
Pakiet PLUS

(dodatkowa oferta rozszerzenia pakietu podstawowego
dla Pary Młodej - 2x60 minut)

opcja pakietu PLUS dotyczy wyłącznie rozszerzenia opcji "pakietu
podstawowego pierwszy taniec" w formie szkolenia dodatkowego, zajęcia

dotyczące nauki pierwszego tańca
w postaci dodatkowych 2 lekcji indywidualnych

Koszt pakietu doszkalającego "Pierwszy Taniec Pakiet PLUS"
160 zł / Osoba / 2x60 minut

dodatkowa opcja lekcji tańca dla "Pary Młodej" –
szkolenie uzupełniające

... próba generalna, czyli ostatni szlif umiejętności ...
* terminy zajęć zaplanowane są z góry podczas rozmowy telefonicznej oraz dokonanej i
potwierdzonej rezerwacji ** Istnieje możliwość wykupienia kilku pakietów PLUS - należy
uwzględnić tą informację podczas rozmowy telefonicznej oraz ustalić rezerwację z góry na
więcej lekcji niż łącznie 7x60min., w innym wypadku zajęcia będą rozliczane jako lekcje
niezależne od opcji pakiet, czyli w cenie odpowiadającej kwocie za lekcję zajęć
indywidualnych zgodnie z obowiązującym cennikiem (czyli 60 min.= 90 zł / osoba) ***
"Para Młoda" w rozumieniu tej oferty to dwie osoby tworzące duet zapisany podczas
dokonania rezerwacji miejsc/ terminów zajęć- bez możliwości zamiany Uczestników. ****
Opcja pakiet PLUS stanowi opcję dodatkowego szkolenia, czyli możliwość dokupienia 2h
lekcji indywidualnych w promocyjnej cenie w rozumieniu 2x60 min. w cenie 160zł/osoba,
czyli 320 zł od Pary – kwota ta stanowi opłatę za wykonanie usługi nauki tańca/ szkolenia
ruchu w konkretnych terminach/ datach z góry ustalonych oraz opłaty za lokal/ salę w której
wykonywana jest powyższa usługa. Informujemy, iż ewentualne zwroty za niewykorzystane
zajęcia podlegają wyłącznie kwocie odpowiadającej za wykonanie usługi tj. dotyczy kwoty
160 zł (w stosunku 2x80 zł), pozostała część opłaty za pakiet tj. 160 zł stanowi opłatę za
uwzględnioną terminową rezerwację sali w ustalonej pierwotnie rezerwacji terminów (w
stosunku 2x80 zł). Ze względu na ruchomość wewnętrznego grafiku zajęć, 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 zajęć, w innym wypadku
termin i konieczna opłata za zarezerwowaną już salę na pierwotnie ustaloną datę i czas
będzie naliczona i nie podlegająca zwrotowi.

Zajęcia skierowane na uzupełnieniu nabytych umiejętności o tematyce opartej
merytorycznie na tanecznej choreografii do pierwszego tańca. Możliwość
wykorzystania tej struktury szkolenia istnieje wyłącznie po wykorzystaniu
pakietu podstawowego pierwszy taniec (czyli po odbyciu min. 5 lekcji- 5x60

min.- skupionych na nauce i tworzeniu indywidualnego układu/ choreografii na
Pierwszy Taniec w formie indywidualnego/ prywatnego toku nauczania dla
Pary Młodej). Struktura metodyki i toku nauczania w tej opcji niczym się nie

różni od dotychczasowych zajęć wykonawczo w formie pakietu
podstawowego, jednakże merytoryczne skupienie generowane jest w
kontekście bardziej precyzyjnych pojęć dotyczących materiału już

stworzonego. Wykorzystanie dodatkowych zajęć może również służyć celem
tworzenia bardziej zaawansowanej wersji choreograficznej układu na pierwszy

taniec np. utwór muzyczny o długości ponad 2,5/3 min. lub opcja kilku
utworów muzycznych (tzw. mix utworów). W całokształcie dłuższy utwór niż
standardowa wersja muzyki do jednego tańca, stanowi często różnorodny styl
tańca, co wiąże się z nauką niejednolitej formy poruszania się przy zachowaniu
zsynchronizowanego układu kroków, a więc uwarunkowany zmienną wersją
muzyki, co wymaga skomplikowanych synchronizacji elementów tanecznych.
Każda lekcja naturalnie skupia się na dopasowaniu metodyki nauczania i ilości

przekazywanego na raz materiału, ale również dbając o atmosferę zajęć
dążymy do zachowania najbardziej możliwie optymalnych warunków, tak aby

wszelkie nabywane wiadomości były dostosowane bezpośrednio do
Uczestniczącej Pary Młodej. Dzięki naszej wieloletniej pracy i doświadczeniu

jesteśmy w stanie dostosować się metodycznie w toku każdych zajęć w
stosunku do przedstawionego materiału jak i poziomu trudności oraz do
tendencji przyswajania optymalizując formę przekazu z zachowaniem

odpowiednich przerw na naukę aktywną jak i bierną.
Zatem wymiar czasowy zajęć pakietu PLUS przewidziany jest w opcji 2x60
min. lub 1 x 120 min. w zależności od dostępności miejsc, bieżącego grafiku
oraz dostępnością i dyspozycyjnością Uczestniczącej Pary Młodej oraz osoby

prowadzącej zajęcia.




