Taneční řád Tanečních kurzů
Vyučujeme:
Tance
Waltz, Valčík, Tango, Foxtrot,
Čača, Jive,
Polka, Blues, Mazurka, Polonéza.
Nedílnou součástí každé vyučovací lekce jsou základy etikety zaměřené na pozdrav, společenskou
přednost, rozhovor, zadávání k tanci, vhodné oblékání, chování v kině, divadle, na koncertě, v
restauraci a další činnosti spojené s vhodným jednáním a chováním na veřejnosti.
Složení kurzu:
9 vyučovacích lekcí
v trvání 120 minut
prodloužená hodina,
slouží k praktickému vyzkoušení znalostí a dovedností získaných z jednotlivých
vyučovacích lekcí. Hodina je otevřená pro rodiče, známé a příbuzné žáků za poplatek
200 Kč.
závěrečný ples,
je vyvrcholením celého tanečního kurzu. Je zahájen slavnostní polonézou v podání všech
absolventů tanečního kurzu. Na tuto akci je otevřen vstup pro rodiče a známé žáků kurzu
za poplatek 250 Kč.
Termíny lekcí:
Základní kurzy zahajujeme v měsíci září.
Délka vyučovací lekce je 120 minut a je rozdělena do dvou částí s přestávkou.
V Bučovicích vyučujeme v úterý od 17.00 h v Katolickém domě, prodlouženou hodinu a závěrečný
ples pořádáme v KD Nesovice.
Ve Vyškově otevíráme celkem dva kurzy v Pátek od 17.00 h. a od 19.15 h. Pokud je otevřen jeden
kurz tak začínáme v 18.00 h.
Změna termínů, časů a místa konání jednotlivých lekcí, prodloužených nebo závěrečných plesů
vyhrazena!!!
Průkazky do tanečního kurzu:
Průkazky do tanečního kurzu vydáváme na první vyučovací lekci, za předpokladu, že má žák kurzu
uhrazeno kurzovné. Průkazka je nepřenosná, platí pro daný kurz v návaznosti na občanský průkaz.
Bez této průkazky nebude umožněn vstup žákům do jednotlivých lekcí.
Průkazku odebíráme před zahájením vyučovací lekce a před ukončením ji dáváme zpět do rukou
žáka kurzu.
Storno poplatky - odstupné:
Pokud klient odstoupí z lekcí tanečního kurzu, vrátíme odstupné z ceny kurzu takto:
50% při odstoupení do 30 dnů před zahájením první lekce.
25% při odstoupení do 7 dnů před zahájením první lekce.

Po uplynutí prvních dvou vyučovacích lekcí již odstupné nevyplácíme!!!
Kouření a Alkohol:
Kouření je zakázáno ve všech prostorách kde vyučujeme, probíhá prodloužená hodina nebo
závěrečný ples tanečního kurzu.
Alkohol do tanečního kurzu nepatří! Žákům kurzu je zakázáno požívat alkohol před i během výuky,
v průběhu prodloužené hodiny nebo závěrečného plesu.
Vstup do vyučovacích lekcí, na prodlouženou hodinu a závěrečný ples:
Žáci kurzu hradí vstup na všechny vyučovací lekce celkovým kurzovným za výuku tance, na
prodlouženou hodinu a závěrečný ples mají vstup zdarma.
Rodiče, známí, příbuzní a všichni, kteří mají zájem o jednotlivé akce tanečního kurzu, se mohou
účastnit vyučovacích lekcí jenom na základě předběžného dohovoru s vyučujícími, prodloužené
hodiny a závěrečného plesu na základě uhrazeného vstupného, které je dáno ve známost před
zahájením tanečního kurzu a je již upřesněno i v tomto tanečním řádu.
Účast na těchto akcích je možná výhradně ve společenském oblečení.
Žáci a návštěvníci kurzu jsou povinni se řídit pokyny vyučujících, jejich spolupracovníků a
pořadatelů. Hrubé porušení Tanečního řádu může vést až k vyloučení z kurzu bez nároku na
vrácení kurzovného!
Hudební doprovod:
Hudební doprovod na vyučovacích lekcích je zajištěn formou reprodukované hudby,
prodloužená hodina a závěrečný ples jsou zajištěny živou hudbou k vytvoření atmosféry
významné společenské akce.
Ochrana soukromí:
Ze všech akcí spojených s tanečním kurzem – vyučovací lekce, prodloužená hodina a závěrečný
ples, jsou pořizovány fotografické nebo video záznamy určené pro potřeby pořadatele –
prezentace taneční školy, prezentace tanečních kurzů pro veřejnost a zájemce, prezentace na
stránkách www.tanecvyskov.cz a facebooku nebo instagramu taneční školy. Foto a videozáznamy
jsou pořizovány pracovníkem taneční školy nebo oficiálním fotografem zajištěným pořadatelem.
Oblečení a úprava do základních tanečních kurzů:
Společenský oděv je běžnou součástí všedního dne, proto i v našich tanečních kurzech
vyžadujeme výhradně společenské oblečení, abychom mohli naše žáky na tuto skutečnost dobře
připravit a aby se naučili ve společenském oblečení zcela přirozeně a uvolněně pohybovat.
Pánové:
Oblek tmavé barvy – černý nebo tmavě modrý tzv. námořnická modř, nejvhodnější pro další
používání při různých společenských akcích, s košilí a vhodnými doplňky - kravatou nebo
motýlkem, bílé rukavičky.
Na závěrečný ples oblek tmavé barvy, bílá košile, černý motýlek, bílé rukavičky.
Doporučujeme měkkou a pohodlnou společenskou obuv s tenkou podrážkou.
Dámy:
Můžete si obléknout šaty, halenky, sukně, kalhotové sukně nebo společenské kalhoty,
kostýmy v různých kombinacích.

Na prodlouženou hodinu dlouhé barevné společenské šaty.
Na závěrečný ples dlouhé bílé šaty na slavnostní polonézu a celý průběh plesu.
Doporučujeme boty, které mají plnou špičku a pevnou patu, velikost podpatku dle Vašeho
rozhodnutí při minimální výšce 5 cm.
Nezapomeňte, že se budete hodně pohybovat.

nedoporučujeme!!!
riflové, manchestrové látky nebo úzké elastické kalhoty.
SLEVOVÉ KUPÓNY:
Pro dámy jsme ve spolupráci se svatebním salonem VIVIEN – náměstí Obránců míru 34/2, Vyškov zajistili 50% slevu na bílé šaty na závěrečný ples a 200 Kč slevu na dlouhé společenské šaty na
prodlouženou hodinu.
Tato sleva je určená výhradně žákům jednotlivých Tanečních kurzů, které zajišťuje naše Taneční
škola H+L manželů Sedlákových.

