
Sleva 50% pro 

stávajícího člena 

1 100 Kč

1 250 Kč

1 500 Kč

1 800 Kč

2 100 Kč

1 850 Kč

Děti 3-5 let (45 min.) 80 Kč 700 Kč
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• Ke každé vrácené částce účtujeme storno poplatek 300 Kč. Případné nevyhovění žádosti je v kompetenci A-STYL centra.

Vrácení probíhá zpětně, až po uplynutí doby, na kterou je uplatňováno. Žádost se předkládá nejpozději poslední den daného 

pololetí.

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.

SLEVY- vztahují se pouze na nového kurzistu v pololetí jaro 2021:

   CENÍK - KURZY  JARO 2021                 
Kurzovné se hradí bankovním převodem na číslo účtu 5222087319/0800. Stávající členové již nevyplňují přihlášku a 

použjí VS, který jim byl vygenerován v 1. pololetí - podzim 2020. Nově nastupující kurzista musí vyplnit on-line 

přihlášku a na zakladě toho mu bude vygenerován VS pro platbu kurzovného. Kurzovné musí být uhrazené 

nejpozdějí do 15.2.2021!

Kurz, který má 2x 60 min. týdně

Kurz, který má 1x 90 min. týdně

OPEN CLASS - jednotlivé lekce

balíček 10 lekcí

Kurz, který má 1x 60 min. týdně

Kurz, který má 3x 90 min. týdně

Kurz, který má 2x 90 min. týdně

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

SPARKS, FIRE, FLAMES, FEVER, HEAT; CONTEMPORARY 

HVK A; HIP HOP DVK A JVK A)

Pololetní kurzovné pro 

nového kurzistu

2 200 Kč

2 500 Kč

3 000 Kč

3 600 Kč

4 200 Kč

3 700 Kč

Ceník kurzů:

Při návštěvě třetího a dalšího kurzu (případně 3. lekce v týdnu) je na tento kurz či lekci poskytnuta sleva 50% (nejdražší kurz se 

počítá za plnou cenu).

Sourozencká sleva: sourozenci získávají slevu 10 %. (Slevy se nesčítají).

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).

Žáci ze ZŠ ŠKOLA U ŠKOLY mají slevu na kurzovné 20% - k platbě musí doložit doklad, že jsou žáci ZŠ ŠUŠ!

Při návštěvě druhého kurzu je na cenu toho levnějšího poskytována sleva 30 %.

Pokud začnete kurz navštěvovat až v průběhu pololetí, je částka kurzovného ponížena.

Slevu není možné kombinovat s dalšími slevami (sourozenecká sleva, více kurzů, škola ŠUŠ, apod.).

Cena kurzu je konečná, není možné žádat další kompenzaci.

Slevu mohou čerpat všichni, kdo byli řádnými členy v období PODZIM 2020.

SLEVA 50%

Cena kurzu je stejná po celé pololetí (pokud se rozhodnete nastoupit později - např. koncem března, není možné uplatňovat 

slevu za pozdější nástup, stále máte 50% slevu z původního kurzovného).

STORNO PODMÍNKY


