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Každý pátek od 9. září do 9. prosince vždy od 19,00 hod. do 21,30 hod. v chrastecké sokolovně. 

Prodloužené - 30. 9., 21. 10. a 18. 11. od 19,00 do 22,30 hodin Věneček - 9. 12. od 19,00 do 23,00 hodin  

Případná změna bude včas oznámena. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Naučíme Vás klasické i současné tance, nové taneční styly i módní tance. 
Oblečení: Chlapci - společenský oblek (nemusí být tmavý) nebo sako a kalhoty.         

     Dívky - šaty, halenky a sukně.  Rukavičky u chlapců vyžadujeme podle epidemické situace. 

 

Z k r á t k a   - OBLÉKEJTE SE VKUSNĚ A ELEGANTNĚ! 
  

Taneční hry - předtančení - taneční ukázky - společenské minimum - taneční soutěž. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kurzovné = 2.100,- Kč – v ceně je výuka, knížečka s fotografií skupinky chlapců a dívek, 2 ks pohledů z tanečních, 

vstupné na závěrečný ples (od 11 do 02 hod. po věnečku) a šatna. Upřednostňujeme přihlášení celého páru.        

 Gardenka = 600,- Kč. Pravidelní diváci, kteří si zakoupí gardenku, mají rezervované místo. 

Storno podmínky: Cena za kurzovné se vrací jen z vážných zdravotních důvodů. na základě potvrzení od lékaře. 
 

Občerstvení zajištěno. 
 

Zájemci o oficiální videozáznam z průřezu tanečních kurzů a věnečku (cca 300 minut) si jej budou  moci u nás objednat. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Taneční nejsou přepychem, taneční jsou nutností.  

       Umět se bavit a perfektně vystupovat je požadavek doby. 
Těší se na Vás  

Pavel Černý a Veronika Krňanská, členové Svazu učitelů tance ČR 
***************************************************************************************************** 

PŘIHLÁŠKA do TANEČNÍCH CHRAST 2022:     
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Jméno a příjmení: _____________________________________________________ Telefon: _________________________ 

 

Email: ____________________________________________ Email 1 z rodičů:_____________________________________ 
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Jméno a příjmení: _____________________________________________________ Telefon: _________________________ 

 

Email: ____________________________________________ Email 1 z rodičů:_____________________________________ 

 

Adresa: _______________________________________________________________ Podpis: ________________________ 

 

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PŘIHLÁŠKY JE SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 
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