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Kurzy Studia DANCE PERFECT pro děti na Zbraslavi 

Vítejte v kurzech, které jsme připravili pro vaše děti. Rozpis kurzů najdete v této tabulce: 

den konání  typ kurzu        čas 

pondělí   Taneční a pohybová průprava dětí od 4 do 6 let   15:30-16:30 
pondělí   Taneční a pohybová průprava dětí od 6 do 8 let   16:30-17:30 
pondělí   Mini Broadway style pro děti od 8 do 12 let   17:30-18:30 

Místo konání:  ZŠ Vladislava Vančury – tělocvična 
   Hauptova 591, 156 00 Praha – Zbraslav 

Trvání kurzu:  od 8. září 2014 do 26. ledna 2015 

Lektor kurzů:  Šárka Isabela Lafková 
Cena kurzu:  zvýhodněná cena kurzu „first minute“ *)   Kč 1.700,-- 
   běžná cena kurzu       Kč 1.900,-- 
   *)  Při přihlášení a úhradě kurzovného do 5. 9. 2014 včetně. 

Přihlášení do kurzu je nejjednodušší elektronicky v interaktivním rozvrhu na našich stránkách, 
telefonicky nebo osobně ve studiu DANCE PERFECT na Národní třídě 25, Praha 1. (Slevu za „first 
minute“ nákup vám od udávané ceny odečteme.) 

První hodina kurzů se bude konat v pondělí 8. září v čase podle rozpisu výše a můžete si ji vyzkoušet 
ZDARMA! Pokud se po první hodině rozhodnete vaše dítě do kurzu zapsat, na příští hodinu již musíte 
donést doklad o zaplacení. Jako odměnu pro ty, kteří nám důvěřují a přihlásí se ještě před první lekcí, 
máme připravenu výhodnější cenu! 

Popisy kurzů naleznete na stránkách studia zde a zde (Mini Broadway). 

Profil lektora kurzů Šárky Isabely Lafkové naleznete zde. 

Dotazy nebo nejasnosti? Kontaktujte kancelář našeho studia – tel. 221 085 260 nebo 602 558 339. 

Často kladené otázky (FAQ’s) 

Co když během kurzu zjistím, že by mému dítěti více vyhovovala vyšší nebo nižší věková kategorie kurzu? 
Kdykoliv během pololetí nabo po jeho skončení máte možnost přestoupit do jiné kategorie. Vždycky 
je ale dobré, poradit se s lektorem. Může mít na věc jiný názor, který byste určitě měli znát, než  
o přestupu dítěte rozhodnete. 

Co když v důsledku onemocnění zamešká dítě nějaké lekce? 

Naše studio umožňuje dětem 5 náhrad zameškaných lekcí v jiném kurzu stejné kategorie. Jelikož váš 
kurz probíhá v Letňanech jen jeden, je možnost náhrady v kurzech přímo ve studiu na Národní třídě. 

Je něco, co bych měl/a znát, než moje dítě nastoupí do kurzu? 
Rozhodně ano. Jsou to „Podmínky účasti v kurzech studia Dance Perfect“, s nimiž musíte podepsat 
souhlas před zakoupením kurzu. Tyto „Podmínky“ jsou k prostudování a ke stažení zde. Seznamte se 
s tím, jaké výhody jako klient studia máte a zároveň jaké zásady jako účastník kurzu musíte vy nebo 
vaše dítě dodržovat. 

Jakým způsobem je možné uhradit kurzovné? 

Prakticky všemi možnými způsoby. Nejjednodušší je úhrada kurzovného bankovním převodem. 
Podklady pro převod vám zašleme e-mailem po přijetí přihlášky vašeho dítěte do kurzu (ať už je 
přihlásíte elektronickou přihláškou, osobně nebo telefonicky). Další možnosti úhrady ve studiu na 
Národní třídě jsou: platba v hotovosti, platební kartou nebo různými flexi-pasy, benefitními body 
apod. Podrobný seznam platebních metod naleznete zde. 

Pozor: úhrada kurzovného lektorovi přímo na hodině NENÍ MOŽNÁ. (Pro lektorovo i vaše bezpečí!) 

http://www.danceperfect.cz/cz/rozvrh-prihlaska-ext/149
http://www.danceperfect.cz/cz/kurz/deti/tanecni-pruprava
http://www.danceperfect.cz/cz/kurz/deti/mini-broadway
http://www.danceperfect.cz/cz/lektor/sarka-isabela-lafkova
http://www.danceperfect.cz/soubor/podminky.pdf
http://www.danceperfect.cz/cz/jak-zaplatit

