CENÍK - TANEČNÍ KURZY
pro sezonu 2016/2017 (12. 9. 2016 - 18. 6. 2017)
ŠETŘÍME VÁŠ ČAS! Kurzisté, kteří mají A-Styl kartu, mohou platit opět kurzovné BANKOVNÍM PŘEVODEM.
Informace k on-line platbě naleznete na zvláštním letáku a na www.astyl.cz. Kurzovné se hradí před vstupem do 2. lekce.

Pololetní kurzovné

Celoroční kurzovné

Kurz, který má 1x 60 min. týdně

1 750 Kč

3 300 Kč

Kurz, který má 1x 75 min. týdně

1 950 Kč

3 900 Kč

Kurz, který má 1x 90 min. týdně

2 100 Kč

3 900 Kč

Kurz, který má 2x 60 mit. týdně

2 600 Kč

5 200 Kč

Kurz, který má 2x 75 min. týdně

2 800 Kč

5 600 Kč

Kurz, který má 2x 90 min. týdně

3 100 Kč

6 200 Kč

Kurz, který má 3x 90 min. týdně

3 700 Kč

7 400 Kč

3 250 Kč (**)

6 500 Kč

Ceník pololetních kurzů:

Kurz - CHEERS MINI A, CHEERS JUNIOR A, TEAM 2x týdně
Kurz - CHEERS DANCE pro soutěžní DRAGONS jako třetí kurz v týdnu

600 Kč

(**)

1 200 Kč

OPEN CLASS - jednotlivé lekce
Děti 3-5 let (45 min.)

60 Kč

balíček 10 lekcí

500 Kč

Open gym soutěžní cheers

50 Kč

balíček 10 lekcí

450 Kč

BONUS pro každého, kdo uhradí jakýkoliv kurz:
• Získáte jako bonus 2 vstupy do solné jeskyně v hodnotě 160 Kč.
SLEVY:
• Při návštěvě druhého kurzu je na cenu toho levnějšího poskytována sleva 30 %.
• Při návštěvě třetího a dalšího kurzu je na cenu třetího a dalšího kurzu poskytována sleva 50 % (nejdražší kurz se
počítá za plnou cenu).

• Sourozencká sleva: sourozenci získávají slevu 10 % z celkové ceny všech kurzů (slevy se nesčítají).
• Pokud začnete kurz navštěvovat až v průběhu pololetí, je částka kurzovného ponížena.
• Při platbě kurzu "A-Styl rodiče" lze uplatnit slevu 100 Kč za každé dítě, které má uhrazené kurzovné v A-Stylu (200 Kč při celoroční platbě).
Čerpání jakékoliv slevy prosím nahlašte na recepci ihned, ještě před platbou. Děkujeme.

JE DOBRÉ VĚDĚT:
•
•
•
•

První zkušební lekce je zdarma.
Při platbě kurzovného se hradí záloha na elektronickou kartičku 50 Kč.
Kurzisté sekce street dance mohou bezplatně navštěvovat lekce freestyle (každý týden v pátek 90 minut).
Hodiny ze zakoupených balíčků lze čerpat do června 2016.

STORNO PODMÍNKY:
• Uhrazené kurzovné se vrací jen při dlouhodobé absenci (min. 1 měsíc) z vážných zdravotních důvodů. K proplacení poměrné
částky kurzovného je nutné předložit písemnou žádost a potvrzení lékaře. V lékařském potvrzení musí být uvedeno, že kurzista
nebyl ze zdravotních důvodů schopný navštěvovat taneční či pohybové kurzy a datum od kdy do kdy toto omezení trvalo.
• Vracení probíhá zpětně až po uplynutí doby na kterou je uplatňováno. Žádost se předkládá nejpozději poslední den daného pololetí.
• Ke každé vrácené částce účtujeme storno poplatek 300 Kč. Případné nevyhovění žádosti je v kompetenci A-STYL centra.

VYSVĚTLIVKY K SOUTĚŽNÍM KURZŮM:
*

**

U kurzu Aerobic A a FITNESS je v ceně zahrnuta i veškerá soutěžní příprava (tvorba a nácvik soutěžních choreografií). Kurz při absolvování 2x týdně
stojí 3100 Kč.
Kurzy soutěžních cheerleaders mají v ceně zahrnutou účast v jedné soutěžní choreografii (vč. tréninků nad rámec, tvorby choreografie, mixu atp.) a
trénink 120 min. v tělocvičně. Ostatní soutěžní příprava není v ceně kurzu. Pokud si Dragons vybere jako třetí lekci v týdnu CHEER DANCE tak je cena
tohoto kurzu 600,- Kč na pololetí.

