
 
 

Platební pokyny 

Platba kurzovného musí být uhrazena do 2. lekce docházky. Potvrzení o zaplacení prosím doneste na 2. lekci 
vašemu lektorovy. 

Platbu můžete provést buď na účet 3392036339/0800 (Česká spořitelna), nebo hotově na recepci D4U 
House (Teplická 275/30, Praha 9, u metra Střížov). 

ÚDAJE PŘI PLATBĚ NA ÚČET: 

 VS: rodné číslo tanečníka (první šestičíslí) 
 SS: kód pobočky 
 Poznámka: jméno složky, jméno tanečníka 

Konkrétní údaje pro váš kurz naleznete v úvodním e-mailu. Pokud vám úvodní e-mail nedošel, kontaktujte 
nás na adresu sekretariat@dancers4you.cz s pobočkou, denem a časem přihlášeného kurzu. 

Cenu kurzovného naleznete v úvodním e-mailu nebo na našich stránkách. 
(http://dancers4you.cz/aktuality/formulare-ke-stazeni-278) 

Můžete také využít sourozenecké slevy. Při přihlášení 2. sourozence se druhému dítěti odečítá 200 Kč od 
původní ceny a 3. sourozenec je zcela zdarma. 

 

 

Kódy poboček: 

 100 (D4U STUDIO) 
 200 (FIT2B) 
 300 (ZŠ NA ŠUTCE) 
 400 (FITNESS GALAXIE) 
 500 (ZŠ KORUNOVAČNÍ) 
 600 (ZŠ VERONSKÉ NÁM.) 
 700 (NEHVIZDY) 
 800 (KRALUPY N. VLTAVOU) 
 900 (ROZTOKY U PRAHY) 

  



 
Začátek roku 

Sezónu 2018/2019 startujeme 10.9.2018 a přihlášky přijímáme do 31.10. První lekci si máte možnost 
vyzkoušet zdarma, do druhé lekce prosím uhraďte správnou částku kurzovného. 

Na druhou lekci je zároveň potřeba donést několik dokumentů: 

• Okopírovaná kartička pojištěnce, 

• Potvrzení od lékaře (http://dancers4you.cz/uploads/potrvzeni-od-lekare.pdf), 

• Potvrzení o platbě, 

• Souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Dále vás žádáme o přečtení vnitřního řádu TK Dancers4you a podepsání souhlasu se zpracováním 
osobních údajů. Oba dokumenty naleznete na našich stránkách v sekci Formuláře ke stažení (odkaz 
naleznete výše). Pokud Souhlas se zpracováním osobních údajů nebude donesen lektorovi na 2. lekci, 
budeme nuceni vás vyškrtnout ze seznamu členů TK Dancers4you. Pečlivě sledujte náš facebook a 
webové stránky, které pravidelně aktualizujeme a kde zveřejňujeme všechny potřebné informace. 

  



 
Vystoupení 

I v letošní sezóně, stejně jako každý rok, pořádáme Vánoční a Závěrečné vystoupení, aby se děti 
mohly předvést svým rodičům. 

 Vánoční vystoupení proběhne 15.12.2018 
 Závěrečné vystoupení proběhne 8.6.2019 

Konkrétnější informace o vystoupeních jako jsou ceny vstupného, začátek vystoupení a další budeme 
zveřejňovat během roku na našich stránkách. 

Tábory 

Na podzim proběhne druhý ročník October Dance Stage, kde mají děti možnost strávit podzimní 
prázdniny na tanečním soustředění. Na lekcích je budou vyučovat lektoři z celé republiky a děti tak 
budou mít možnost se dále zlepšovat v tanci. Podzimní soustředění se koná od 26.10.2018 do 
30.10.2018, cena je 2 990,- Kč. Pokud budete mít zájem se přihlásit, prosím navštivte naše webové 
stránky. 

Pokud se na podzim nebudete moct zúčastnit, v létě proběhne celotýdenní soustředění Summer 
Dance Stage, které se bude konat již po třinácté, v rekreačním středisku Netopýr. Na tábor se mohou 
přihlásit tanečníci všech věkových kategorií a budou moct vyzkoušet lekce od těch nejlepších lektorů 
z celé republiky. 

Pro nejmenší také pořádáme během letních prázdnin příměstské tábory. Od pondělí do pátku děti 
mohou zažít spoustu zábavy na trénincích a při hrách, které pro ně lektorky s nadšením připravují. Na 
programu bude i výlet například do pražské zoo nebo Dinoparku. A na závěr se v pátek ukáží rodičům 
s tancováním, které se za týden naučili. 

Pokud máte o některý z táborů zájem více informací najdete na našich stránkách 
http://dancers4you.cz/tabory 

 

Kontakty 

Michal Bezruč 
Ředitel společnosti & Viceprezident CDO pro 
Prahu  
michal@dancers4you.cz 
+420 777 033 953 
 
 
 
 
 

Kamila Pinkasová 
Sekretariát 
sekretariat@dancers4you.cz 
+420 774 033 958 (recepce) 


