SPOLEČENSKÉ AKCE
PRO ŽÁKY TANEČNÍCH KURZŮ
A JEJICH HOSTY
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Taneční kurzy

Říjen 	Společenský večer se stolováním
vedený Ladislavem Špačkem
Listopad

I. prodloužená žáků taneční školy

Sezóna 2019 – 2020

Prosinec Vánoční ples
Únor

Netradiční ples

Duben

Závěrečný květinový ples
Slavnostní ceremoniál absolventů

Taneční škola Národního domu
na Vinohradech

Národní dům na Vinohradech

V PRŮBĚHU CELÉ SEZÓNY ŘADA
SOUTĚŽÍ O HODNOTNÉ CENY.
Bez společenského oblečení není možný vstup do sálů
v průběhu tanečních lekcí a všech akcí Taneční školy.

Společenský večer s Ladislavem Špačkem

Majakovského sál
Taneční pro mládež

tanecni.vinohrady

tanecni_nardum

Pánské obleky BANDI

www.nardum.cz

Vážení taneční přátelé,
rádi bychom Vás oslovili s nabídkou naší Taneční školy Národního
domu na Vinohradech pro nadcházející taneční sezónu 2019–2020.
Taneční kurzy pořádáme v historicky cenné novorenesanční
budově, která disponuje třemi překrásnými tanečními
sály a prostory, v nichž se budete cítit jako na zámku
už od prvního kroku.
Celkový dojem umocní také živá hudba ve všech kurzech
pro mládež a dospělé, která skvěle podtrhne slavnostní
atmosféru, pružně reaguje na průběh výuky a přizpůsobí tempo
schopnostem tanečníků.
Nabízíme Vám:
kvalitně zpracovanou výuku v podání špičkových tanečních mistrů
s polečenskou výchovu pod vedením pana Ladislava Špačka,
mistra na etiketu
jednoduché srozumitelné vysvětlení, moderní profesionální přístup
výuku tradičních i netradičních tanců pro ještě více zábavy
širokou nabídku doprovodných akcí
výrazné párové a skupinové slevy
V průběhu tradiční výuky v moderním pojetí zažijete především
zábavu a radost a stejně jako účastníci pokračovacích kurzů
se k nám budete rádi vracet.
Nemusíte tančit ve StarDance – také my povedeme Vaše kroky
na parketu ke hvězdám.
Ing. Milan Hájek, ředitel společnosti
a tým Taneční školy Národního domu na Vinohradech

ROZVRHY KURZŮ 2019 – 2020
Kurzy pro mládež
Pondělí
Neděle

1

I. ročník 18:00  – 19:45

Majakovského sál

2

II. ročník 20:15 – 22:00

Majakovského sál

3

I. ročník 18:00 – 19:45

Majakovského sál

4

I. ročník 20:15 – 22:00

Majakovského sál

5

I. ročník 18:15 – 20:00

Raisův sál

obdržíte při zápisu do I. ročníku kurzů pro mládež

Kurzy pro dospělé
Pondělí
Neděle

6

Dospělí Z 18:30 – 20:15

Raisův sál

7

Dospělí P 20:45 – 22:30

Raisův sál

8

Dospělí Z 18:30 – 20:15

Společenský sál

9

Dospělí P 20:45 – 22:30

Společenský sál

10

Dospělí Z 20:30 – 22:15

Raisův sál

Z = základní kurz

P = pokračovací kurz

Kurzovné mládež
Dívky

jednotlivě

v páru

I. ročník (základní kurz)

3 900 Kč

3 500 Kč

II. ročník (speciálky)

3 000 Kč

Chlapci

jednotlivě

v páru

I. ročník (základní kurz)

2 900 Kč

2 500 Kč

II. ročník (speciálky)

Kontakty
Národní dům na Vinohradech
náměstí Míru 9, Praha 2 – Vinohrady
kancelář taneční školy 1. patro, dv. č. 233
Telefon: +420 221 596 251; +420 603 118 544
E-mail: tanecni@nardum.cz
tanecni.vinohrady
tanecni_nardum

www.nardum.cz

Kurzy budou zahájeny ve dnech
neděle 29. 9. 2019
pondělí 30. 9. 2019

DÁRKY PRO VÁS

Kurzovné pro dívku včetně doprovodu

Národní dům na Vinohradech přímo v centru Prahy:
u stanice metra Náměstí Míru (linka A), zastávky tramvají
a autobusu, v blízkosti metra I. P. Pavlova (linka C)

Kurzy pro mládež: 36 vyučovacích hodin = 18 lekcí
Kurzy pro dospělé: 20 vyučovacích hodin = 10 lekcí
Kurzovné se hradí při zápisu.

2 500 Kč

Skupina 4 chlapci

2 500 Kč

Skupina 5 a více chlapců

2 400 Kč

Při zápisu skupiny žáků z jedné školy nebo skupiny kamarádů
kontaktujte přímo vedoucí taneční školy paní Horeckou
(tel.: 603 118 544; e-mail: horecka@nardum.cz), která pro Vás
připraví další zvýhodněnou cenovou nabídku!
Slevy 200–800 Kč z ceny na osobu (podle skupiny).

Kurzovné dospělí
Dospělí

cena za osobu

DÍVKY
dárkový balíček dekorativní kosmetiky
poukázku na 15% slevu při nákupu šatů
v obchodě Ever-Pretty /Společenské šaty/
poukázku na 10% slevu při nákupu
taneční obuvi a oblečení od firmy HELLER
CHLAPCI
rukavice
motýlka
poukázku na slevu 2 000 Kč při nákupu pánského
obleku BANDI
poukázku na 10% slevu při nákupu ve značkových
prodejnách Pánské obleky BANDI
poukázku na 10% slevu při nákupu taneční obuvi
od firmy HELLER
DOSPĚLÍ
poukázku na 15% slevu při nákupu šatů
v obchodě Ever-Pretty /Společenské šaty/
poukázku na 10% slevu při nákupu
taneční obuvi a oblečení od firmy HELLER
poukázku na 5% slevu při nákupu ve značkových
prodejnách Pánské obleky BANDI
Získáním slevových poukázek ušetříte při nákupech
částku až 2 500 Kč.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
1 900 Kč

Sleva 400 Kč pro vysokoškoláky (studenty) do 26 let.

Titulní foto tanečního páru Eliška Plachá a Jan Burant

