
Krásný den, všem tanečníkům, rodičům a přátelům tance,
věříme že si ještě užíváte prázdnin a zaslouženého volna. Za necelý měsíc nám
startuje šestnáctá sezóna a my se na ni moc těšíme.
Připravili jsme nové rozvrhy tanečních a pohybových lekcí street dance, break
dance, contemporary a nebo baletu, které jsou od nejmenších dětí, přes juniory,
mládež a až po rodiče. Výkonnostní úroveň je opět od začínajících tanečníků až po
soutěžní složky. Nezapomněli jsme ani na rodiče, kteří si zaslouží také pohyb a
radost z tance.
Minulý rok byl zvláštní a my jsme museli reagovat, snažili  jsme se udělat pro naše
tanečníky maximum a letos tomu nebude jinak.

Zajímavosti:
● skupinové trička, mikiny, batohy, čepice a další drobnosti
● možnost měsíčních plateb
● další nový lektoři
● nové termíny podzimních / letních soustředění
● příměstské tábory
● víkendové soustředění
● další novinky se dozvíte během září :)

Jak se přihlásit?
Stávající tanečníci mohou zaslat potvrzovací e-mail že budou nadále pokračovat,
soutěžní tanečníci také, jen musí absolvovat konkurz 8.9.2021 v Praze.
Nový zájemci zasílají online přihlášku, nebo vyplní na recepci studia a nebo přímo
na lekci.

Důležité kontakty:
Všechny dokumenty (lékařské potvrzení, kartičku pojišťovny a gdpr zasílejte na
sekretariat@dancers4you.cz) - ten kdo již má podepsané GDPR nemusí posílat,
pokud máte lékařské potvrzení platné a máte odevzdanou kartičku, pak nemusíte
zasílat nic, pokud si nebudete jisti, pak nám napište.) - všechny dokumenty
naleznete v sekci kontakty na našich stránkách
http://dancers4you.cz/aktuality/formulare-ke-stazeni-278

Potřebujete poradit?
Určitě jsme tady pro vás, pokud budete mít cokoliv, vůbec se nás nebojte zeptat,
pokusíme se přiblížit několik dotazů a odpovědí.

Mohu přihlásit také kamarádku své dcery?
● Ano, určitě můžete a budeme se moc těšit

http://dancers4you.cz/aktuality/formulare-ke-stazeni-278


Lze kurzovné rozdělit?
● Ano, určitě je to možné po dohodě, stačí napsat na

sekretariat@dancers4you.cz a my vám potvrdíme jak platbu rozdělit
Měsíční platby?

● Vzhledem k minulému roku je to další alternativa, jak dát jistotu rodičům v této
nelehké době a i když pro nás je to velice komplikované, vždy jsme se snažili
pomoci lidem a tanečníkům

Roční platba je zvýhodněna?
● Ano, pokud zaplatí tanečník na celý rok, získá slevu 500 Kč (sleva je na jednu platbu

kurzovného)

Kde najdu rozvrhy na novou sezónu?
● Všechny rozvrhy naleznete v sekci pobočky, kde si můžete rozvrh také

stáhnout http://dancers4you.cz/pobocky

Jak a kdy mám zaplatit kurzovné?
● Kurzovné se můžete zaslat na náš účet: 3392036339/0800 a do vzkazu

příjemce dát jméno, příjmení a jako variabilní symbol dát prvních 6 čísel
rodného čísla. Případně lze zaplatit hotově na recepci našeho studia v Praze
na Teplické 275/30, Praha 9. Platba tanečníků, kteří k nám již chodili se
realizuje už od 1.7.2021, nový tanečníci musí mít zaplaceno do druhé
následující lekce.

Může se moje dcera dostat do soutěžní složky i s kamarádkou, která tančila v
jiné skupině?

● Každý rok děláme konkurzy a rozdělujeme tanečníky podle výkonnostní
úrovně, proto doporučujeme přijít na konkurz 8.9.2021 a pokud nestihnete
konkurz, tak nás kontaktujte a domluvíme se na individuálním konkurzu.
Pokud budou holky šikovné, mohou se dostat do soutěžních skupin a pokud
tanečník chce a bude na sobě makat, může se dostat opravdu vysoko a
klidně spolu :).

Vážení rodiče, tanečníci, na našich stránkách je mnoho informací a pokud nenajdete
co potřebujete, klidně nám pište, nebo volejte

Michal Bezruč
michald4u@gmail.com

Monika Steinerová
sekretariat@dancecers4you.cz
Tel.: +420 774 033 958
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