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Lekcja Indywidualna
- zajęcia prywatne -

"DUO - VIP "

(prywatne zajęcia prowadzone przez dwóch
nauczycieli)

Cena: 110zł / Osoba / 60 minut

lekcja tańca dla Pary:
Młodej / Rodziców / Gości

zajęcia prywatne dla par:
Amatorów / Hobby / Tancerzy / ProAm

* Zajęcia merytorycznie dopasowane do tematyki deklarowanej podczas
rozmowy bezpośrednio z osobą dokonującą rezerwacji terminów, która
stanowi osobę odpowiedzialną za potwierdzenie obecności oraz
rozliczenie zajęć za wszystkie osoby będące uczestnikami zajęć. ** W
związku z możliwie ruchomym kosztorysem zajęć ze względu na ilość
uczestniczących par zakres kwoty bezzwrotnej w stosunku do
zarezerwowanej konkretnej godziny zajęć (w rozumieniu tej oferty 1H=
60 min.) stanowi rezerwacja miejsca (ustalonej i potwierdzonej daty i
godziny) w grafiku zajęć, rezerwacja lokalu w tym czasie oraz opłata
związana z dodatkowo wynajętym tancerzem/ asystentem / instruktorem
/ nauczycielem który stanowić będzie parę taneczną w trakcie trwania
zajęć z główną osobą prowadzącą zajęcia w wysokości: 120 zł za 60
min. *** Duet prowadzących zajęcia może być różny na każdych
zajęciach, skład tancerzy związany jest z dostępnością indywidualną.

Zajęcia prowadzone przez dwóch nauczycieli cieszą się sporym zainteresowaniem. Głównym
aspektem jest możliwość zobrazowania w pełni elementów choreografii przez taneczny duet
prowadzących zajęcia. Pokaz i objaśnienie poszczególnych figur, czy segmentów danego
układu staje się w pełni spójne równorzędnie z czasem i przekazem jednocześnie przez dwóch
tancerzy, którzy aktywnie skupiają swoją uwagę na bieżąco wyłącznie na Uczestnikach.
Prędkość wykładni i zakres działania niesamowicie wzrasta w sytuacji, gdy możliwe jest
przedstawienie materiału równocześnie, więc wszelka korekta, modyfikacja oraz redukcja
ewentualnych błędów pojawia się na bieżąco podczas pokazu w trakcie ćwiczeń
metodycznych danych struktur tanecznych. Korzyści płynących z takich zajęć jest multum,
ale w szczególności wiążą się z prędkością i łatwością przyswajania materiału, który
przedstawiany w taki sposób staje się zdecydowanie bardziej przystępny dla osób, które
dotychczas nie miały do czynienia z tańcem. Podany koszt i przedstawiony cennik takich
zajęć przewiduje opcję indywidualnej lekcji tańca w formie zajęć prywatnych dla jednej Pary
prowadzonej przez dwóch nauczycieli jednocześnie, jednakże wychodząc naprzeciw waszym
oczekiwaniom i dotychczasowym pomysłom umożliwiamy również tą opcję pod kątem
ewentualności skorzystania z zajęć prywatnych przy uczestnictwie kilku par. Mając na
uwadze dotychczasowe trendy dążymy do ułatwienia spełniania waszych marzeń, zatem
istnieje możliwość przeprowadzenia takich zajęć zarówno dla jednej pary – Pary Młodej, jak i
również dla kilku par, w sytuacji gdy kompozycja pierwszego tańca przewiduje uczestnictwo
kilku par na raz (np. razem z Parą Młodą Świadkowie / Rodzice / Rodzeństwo / Druhny i
Drużbowie/ Przyjaciele), jeśli pojawiła się jakakolwiek wizja, lub jest już wstępny plan takiej
akcji, albo gdy układ do pierwszego tańca, lub konkretnej zabawy weselnej przewiduje
dołączenie kilku konkretnych Par w trakcie - to czemu nie... ??!! Jesteśmy gotowi na
urzeczywistnienie waszych wizji tworząc specjalnie dla Was fenomenalną, jedyną i
niezapomnianą wersję choreografii do tańca lub zabawy tanecznej, bo to nasza pasja, a poza
tym uwielbiamy takie wyzwania!!! Zakres cen i ukształtowanie kosztorysu takich lekcji jest
w pełni indywidualnie sprecyzowane dla każdego klienta, uzależnione ilością
uczestniczących par, dopasowaniem tematyki oraz dostępnością terminów możliwych do
zarezerwowania. Biorąc pod uwagę przewidzianą możliwość skorzystania z dopasowanej
cenowo oferty do każdego Uczestnika w tej opcji, należy sprecyzować konkretnie pomysł i
ilość Par oraz całokształt wizji podczas rozmowy telefonicznej przy rezerwacji terminów,



abyśmy mogli ustalić terminy i w pełni korzystny kosztorys całego przedsięwzięcia dla
każdego uczestnika takich zajęć.


