vyplněnou přihlášku ve vlastním zájmu co nejdříve doručte na adresu
Taneční školy ZITA Mladá Boleslav, Náměstí Míru 26
přihlásit se je možné i elektronicky na webových stránkách www.zita.cz
současně s přihláškou je zapotřebí uhradit i školné, hotově na pokladně TŠ,
převodem na č.ú., nebo poštovní poukazkou typu “C”
průkazku do kurzu s poukázkou na spol. oblečení a slevenkou na obuv obdržíte
na pokladně TŠ ZITA na Náměstí Míru vždy následující týden po přihlášení
a uhrazení školného
zasláním přihlášky se každý zavazuje uhradit školné nejpozději do 30.6.2018
po tomto termínu se základní školné zvyšuje o příplatek 10%

ZÁKLADNÍ KURZ Z3 TŠ Zita Mladá Boleslav
základní školné 2 000 Kč

Mladí přátelé, děvčata a chlapci !
Taneční nejsou přepych ani, přežitek – taneční jsou nutnost, bez které se dnes moderní
kulturní člověk ve společnosti neobejde.
Učit se tančit není ostuda, ostuda je vždy, když to potom v životě někdo neumí.
Tanec zlepšuje sebevědomí, psychiku, koordinaci pohybu, rovnováhu, soustředění,
prostorovou představivost i celkový zdravotní stav
Tanec je krásný, protože je pro dva, proto v tanečních vznikají i první velké lásky.
Taneční jsou vždy vzpomínkou na celý život, protože tanec je život a život je tanec.
Přejeme Vám i Vašim rodičům ty nejkrásnější zážitky v našich tanečních.
taneční mistři Bohumila a Josef Zitovi

sezóna
2018–2019

AKČNÍ NABÍDKA ‐ CELÁ TŘÍDA ‐ SLEVA 500KČ
slevy 8% ‐ 20% platné do 30.3.2018:
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Pište: ZITA taneční škola
Náměstí Míru 26
Mladá Boleslav 293 01
e‐mail: zita@zita.cz
Telefonujte: 326 327 328, 326 327 327
776 776 886, 776 886 776
Informujte se: www.zita.cz

Í ŠKOLA

LAD
Á
BO

Taneční škola ZITA
s mezinárodní licencí Euro Dance Center
a certifikátem kvality Svazu učitelů tance ČR

PRÉMIE taneční školy ZITA, která jinde nezískáte:
2.000 Kč dárkovou poukázku na pánské společenské oblečení firmy BANDI Vamos
10% SLEVU na profesionální taneční obuv firmy Heller dance & fashion
ZDARMA profesionální fotografie v digitální podobě z prodloužené a věnečku

N
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200 Kč – sleva pro žáky přihlášené v tanečním páru
(oba musí společně zaslat přihlášku a současně i uhradit školné)
500 Kč – sleva pro skupiny 5 a více tanečních párů (akční nabídka)
(s přihláškou zaslat seznam žáků a současně uhradit školné v průběhu 5 pracovních dnů)
1000 Kč – sleva pro chlapce, kteří již kurzy tance TŠ ZITA navštěvovali
jednotlivé slevy se nesčítají
Gardenky – místenková průkazka pro doprovod starší 18 let
500 Kč – ušetříte téměř 50% na vstupném na všechny cvičné lekce a navíc si zajistíte
místenku v předních řadách sálu i na prodloužené
(gardenku je nejlépe uhradit současně se školným)
Storno poplatky: do 30.6.2018 je storno poplatek 50% ze školného i gardenky,
po tomto termínu se školné nevrací !

TANEČNÍ
KURZY

1500Kč
* akce

U nás kupujete kvalitu, kterou jinde nenajdete
• vyučují profesionální taneční mistři Českého svazu učitelů tance s příslušným
vzděláním, mezinárodním diplomem a licencí, Certifikátem kvality EU,
porotci I.tř na mezinárodních tanečních soutěžích
• moderní, skutečně kulturní taneční sál včetně zázemí dvou barů, klimatizovaný
s jedinečnou akustikou a zcela ojedinělým celoodpruženým tanečním parketem,
na kterém se nekloužete a nebolí Vás nohy
• nejmodernější technické vybavení digitální zvukovou, světelnou a projekční
technikou, včetně televizního studia, vše řízené počítači
• zcela bezkonkurenční hudební doprovod, světových tanečních orchestrů, kterým
doprovázíme největší taneční soutěže u nás i v zahraničí Czech Dance Open Ostrava,
Prague Open i Mistrovství světa profesionálů v latinskoamerických tancích
• my o kvalitě nemluvíme, my ji máme za bezkonkurenční cenu

Taneční škola ZITA připravila pro sezónu 2018‐19
Základní kurz pro mládež

AKCE

Pokračovací kurz pro mládež
zahájení leden 2019
• kurz pro mírně pokročilé navazuje
na základní kurz tance
KURZ P3 ‐ pátek od 20,oo hod

Speciální kurz pro mládež
zahájení březen 2019
• kurz pro pokročilé
• absolventi obdrží na závěr absolventský
diplom a popisy naučených variací
KURZ S3 ‐ pátek od 20,oo hod
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Mulifunkční sál je možné si pronajmout
na plesy, večírky, konference, workshopy...

kurz:

Kurz pro dospělé ‐ Základní

zahájení září 2018
• kurz v rozsahu 13 lekcí obsahuje
3 prodloužené lekce ‐ klasická, country,
mikulášská a závěrečný Věneček se
společným fotem a diskotékou
•v kurzu hravě zvládnete všechny základní
tance současného tanečního programu
KURZ Z3 ‐ pátek od 20,oo hod

Tančírny

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO TANEČNÍHO KURZU

pro začínající taneční páry
zahájení říjen 2018, leden 2019
KURZ D1, D2 ‐.neděle od 19 hod, MB
KURZ D3 ‐ čtvrtek od 19 hod,
BnL Free Time Academy

Kurz pro dospělé ‐ Pokračovací
pro mírně pokročilé taneční páry
zahájení říjen 2018, leden, březen 2019
• rozšíření tanečního programu o další tance
KURZ DP1,DP2, DP4 ‐.středa, patek, neděle
od 19hod ‐ Mladá Boleslav TŠ Zita
KURZ DP3 ‐.čtvrtek od 19hod
BnL Free Time Academy

Kurz pro dospělé ‐ Speciální
pro pokročilé taneční páry
zahájení říjen 2018, březen 2019
• moderní variace do všech tanců
• absolventi obdrží na závěr kurzu popisy
naučených variací
KURZ DS1, DS2 ‐ středa, neděle od 19 hod
Mladá Boleslav TŠ Zita

Non‐stop 3 hodiny volného tance pro všechny Kurz pro dospělé ‐ Experimentální
generace za skvělého hudebního doprovodu pro vyspělé taneční páry
zahájení říjen 2018 ST tance,
na přání účastníků večera nepravidelně
leden 2019 LA tance
sobota od 19 hod termíny na www.zita.cz
• variance ze soutěžního repertoáru ST a LA
Plesy
KURZ DE ‐ pondělí od 19 hodin
v moderním sále TŠ ZITA, při kterých
Mladá Boleslav TŠ Zita
si dobře zatančíte celý taneční repertoár,
Tančírny v taneční škole ZITA
bohatá tombola
Reprezentační ples taneční školy ‐ únor 2019 Non‐stop 3 hodiny volného tance pro všechny
generace za skvělého hudebního doprovodu
Květinový ples – duben 2019
na přání účastníků večera nepravidelně
sobota od 19 hod termíny na www.zita.cz

jméno, příjmení
bydliště
telefon

mobil

e‐mail
datum narození
škola

podpis rodičů

ks
Objednávám místenkovou průkazku
pro rodiče

podpis žáka

vyplní taneční škola:
Datum přihlášky:

Náměstí Míru 26, Mladá Boleslav 293 01
Telefon: 326 327 328, 326 327 327
Mobil: 776 776 886, 776 886 776
Dopis dne:
Smlouva číslo:

Forma úhrady:
•hotově na pokladně TŠ (Po a St ‐ 15‐17 hod)
•bankovním převodem
číslo účtu: 27‐2605100257/0100
Variabilní symbol: číslo přihlašky
Specifický symbol: datum narození

