
KURS GRUPOWY
UNIWERSALNE WARSZTATY WEEKENDOWE

Zajęcia w grupie
WARSZTATY WEEKENDOWE

uniwersalno – użytkowe

WARSZTATY WEEKENDOWE
UŻYTKOWO - UNIWERSALNE
(zajęcia w grupie 2x120 minut)
Cena 150 zł / Osoba / 2x120 minut

* Zajęcia odbywają się w grupie kilku par ** Rozpoczęcie warsztatów możliwe jest po
uzyskaniu minimalnej ilości zapisanych i uczestniczących par w kursie. *** Planowane terminy
uruchamiania warsztatów podawane są na bieżąco w postaci postów na naszym funpage
facebook lub podczas rozmowy telefonicznej. Warsztaty weekendowe nie są uruchamiane w
każdy weekend (oferta nie jest uruchamiana w sytuacji braku aktualnych wpisów, bądź braku
potwierdzenia podczas rozmowy telefonicznej informacji wiążących tematycznie z
prowadzonymi zapisami na warsztaty weekendowe )**** Ilość miejsc w grupie uczestników
jest ograniczona, a prowadzone zapisy są dokonywane dla Pary (należy zapisywać się podając
dane do rezerwacji miejsc dwóch osób stanowiących parę uczestników wspólnie wykonujących
ćwiczenia metodyczne podczas trwania warsztatów), dane podawane podczas zapisu nie są
wykorzystywane marketingowo, jednakże wykorzystywane są celem weryfikacji wewnętrznej
potrzebnej podczas trwania zajęć i potwierdzenia obecności. Po wykonaniu naszych usług dane
podane celem zapisu są permanentnie usuwane. ***** Istnieje możliwość wykupienia
Warsztatów weekendowych w postaci 2x120 min. w ustalonych z góry terminach dla
zamkniętej grupy – taką informację należy podać podczas rozmowy telefonicznej z
uwzględnieniem konkretnych danych w postaci ilości uczestniczących par oraz wstępnie
planowanym terminowo przedziałem czasowym, w którym takie zajęcia miałyby się odbyć,
jednakże koszty całokształtu warsztatów mogą ulec zmianie, w zależności od ilości
uczestniczących w warsztatach par oraz od godzin w konkretnych datach– które w tym
wypadku ustalane są indywidualnie dla całej grupy, ale z jedną osobą zamawiającą takie
warsztaty (wszelkie warunki dotyczące kosztów i konkretnych terminów takich warsztatów
ustalane są wyłącznie podczas rozmowy telefonicznej z jedną osobą decyzyjną i
odpowiedzialną w tej sprawie). Rezerwacja takiego przedsięwzięcia wymaga ustalenia
konkretów z dużym wyprzedzeniem czasowym, i dopasowania się do aktualnej na dany moment
opcji dostępnych miejsc w naszym grafiku bieżących zajęć, informacje dotyczące dostępności
miejsc można uzyskać wyłącznie podczas rozmowy telefonicznej, a ustaloną rezerwację
terminów potwierdza wiadomość sms potwierdzająca dokonanie rezerwacji konkretnych dat i
godzin zajęć.

Elementarna tematycznie specyfikacja schematów tanecznych ruchowo
uniwersalno- użytkowych podporządkowana do najczęściej wykonywanych
na imprezach i uroczystościach, gdzie taniec okolicznościowo staje się
niezbędny i konieczny. Dosłownie dla wszystkich w potrzebie w stylu
"MUST HAVE" w sytuacji gdy trzeba i wypada. Kurs grupowy
podporządkowany poziomem trudności, zaawansowania, celem uzyskania
umiejętności wykonawczej naturalności i swobody ruchu prowadzony pod
kątem motoryki i dynamiki wszystkich uczestników, zachowany w
optymalnej aktywności dla wszystkich, koordynowany na bieżąco
merytorycznie w trakcie trwania zajęć. Łatwo przyswajalna treść tego kursu
ustanowiona dzięki wieloletniemu doświadczeniu skierowana jest na
wyselekcjonowane figury, a modyfikowana metodyka nauczania sprawia, że
każdy uczony schemat staje się dla każdego neutralnie naturalny. Wszystko
oparte na wielopoziomowej formule FREESTYLE nie tylko w postaci
klasycznego i standardowego walca czy latynoamerykańskich i salsowych
klimatów, ale również na tańcach typu “disco tep/ disco fox/ disco samba/
blues/ jive/ swing” itp. Atrakcyjność tej opcji opiera się w szczególności na
skondensowanej wersji wszechstronności elementów taneczno pochodnych
w pigułce, w stosunku do czasu trwania całokształtu.
Warsztaty weekendowe to scalona wersja zajęć do wymiaru dwóch dni
ustalonych według przewidzianych konkretnych weekendów, czyli dzień po
dniu, sobota i niedziela, w każdy dzień dwie taneczne godziny ruchu.
Terminy warsztatów ustalane są na bieżąco, a informacje na ten temat można
uzyskać telefonicznie pod numerem: 793-351-005 / 793-351-000 lub
meilowo: info@pierwszytanieckrakow.pl albo za pośrednictwem naszego
funpage Facebook: https://www.facebook.com/PierwszyTaniecKrakowPL
Generalnie taneczne przygotowanie dla wszystkich będących w potrzebie w
swobodnym stylu, naturalnie prostym przekazem, dla funkcjonalnie
uniwersalnej formy wyrazu.
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