CENÍK - KURZY pro sezónu 2021/2022
Kurzovné lze hradit pouze BANKOVNÍM PŘEVODEM, a to po on-line přihlášení do příslušného kurzu přes naše webové
stránky. Po on-line přihlášení je na Vámi uvedený email zaslán VS, který použijete při platbě kurzu! Číslo účtu pro platbu
je 5222087319/0800. Kurzovné se hradí před vstupem do 2. lekce.

Ceník kurzů:

Pololetní kurzovné

Kurz, který má 1x 60 min. týdně

2 300 Kč

Kurz, který má 1x 90 min. týdně

2 600 Kč

Kurz, který má 2x 60 min. týdně

3 150 Kč

Kurz, který má 2x 90 min. týdně

3 750 Kč

Kurz, který má 3x 90 min. týdně

4 350 Kč

Kurz, který má 1x 90 min. a 1x120 týdně

3 850 Kč

Kurzovné je možné platit i celoročně. Pololetní částka se násobí 2x.

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

90 Kč

balíček 10 lekcí

800 Kč

SLEVY:
• Při návštěvě druhého kurzu je na cenu toho levnějšího poskytována sleva 30 %.
• Při návštěvě třetího a dalšího kurzu (případně 3. lekce v týdnu) je na tento kurz či lekci poskytna sleva 50% (nejdražší kurz se počítá za
plnou cenu).

• Sourozencká sleva: sourozenci získávají slevu 10 %. (Slevy se nesčítají).
• Pokud začnete kurz navštěvovat až v průběhu pololetí, je částka kurzovného ponížena.
• Žáci ze ZŠ ŠKOLA U ŠKOLY mají slevu na kurzovné 20% - k platbě musí doložit doklad, že jsou žáci ZŠ ŠUŠ!
• 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).

JE DOBRÉ VĚDĚT:
• První zkušební lekce je zdarma.
• Hodiny ze zakoupených balíčků lze čerpat do června 2022.
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.

• Vrácení 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 (nevztahuje se na vratky z následujícího odstavce). Případné nevyhovění žádosti je v
kompetenci A-STYL centra.

• Při omezení výuky či změny nastavení podmínek pro vstup do kurzů z důvodu protiepidemických nařízení bude výuka probíhat ve formě, která
bude umožněna (dělení na menší skupiny, venkovní tréninky, on-line tréninky, apod.). A-STYL si vyhrazuje ve vyjímečných případech právo
změny rozvrhu v průběhu pololetí. Změny režimu výuky či rozvrhu nejsou důvodem pro vratku kurzovného.

