Ako sa prihlásiť - inštrukcie pre kolektívy

Je tu začiatok nového tanečného roku 2018/2019 a my začíname pripravovať rozvrh
tanečných krúžkov. V prípade, že máte záujem absolvovať tanečný kurz v našej tanečnej
škole, budeme radi ak sa čo najskôr
prihl&aacute;site.
Vás ostatných,
ktorí ste prihlásený chceme poprosiť o účasť na tvorbe rozvrhu.
Chceme aby ste si vybrali z našej ponuky termín kurzu, ktorý Vám bude čo najviac vyhovovať!

Naša tanečná škola vypisuje tieto termíny tanečných krúžkov:

14,30 - 15,55 hod. Pondelok P1
, Utorok U1
, Streda S1
, Štvrtok Š1
16,05 - 17,30 hod. Pondelok P2
, Utorok U2
, Streda S2
, Štvrtok Š2
17,40 - 19,05 hod. Pondelok P3
, Utorok U3
, Streda S3
, Štvrtok Š3

Tanečná škola si vyhradzuje právo niektoré slabo naplnené termíny zlúčiť alebo úplne zrušiť.
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Preto Vás žiadame aby ste si podľa nového rozvrhu vo Vašej škole po dohode všetkých v
triede vybrali tri najvhodnejšie možné termíny Vášho tanečného krúžku z našej ponuky podľa
kľúča:
1 termín
najviac
vyhovujúci pre triedu
2 termín
menej
vyhovujúci termin
3 termín
najmenej
vyhovujúci ale ešte stále vyhovujúci
a zaslali nám ich v podobe:

škola-trieda-1termin-2termin-3termin....príklad: GVO-2D-P1-U2-Š3

- mailom: tanec@tanecnaskola.sk
- alebo SMS správou na číslo 0903804051
- ale na FB
http://www.facebook.com/lubos.plesinger
- alebo sa zastavte osobne v našej tanečnej škole a my sa Vám budeme snažiť pri tvorbe
rozvrhu výjsť čo najviac v ústrety.
P
osledný možný termín zaslania vhodných termínov je utorok 11. 9. 2018 večer!!!
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Ak nepošlete návrh Vami vyhovujúcich termínov, tak Vám bude termín kurzu pridelený
Tanečnou Školou.

V stredu 12.9. 2018 o 15,00 na zápisoch sa dozviete kedy budete chodiť na tanečný kurz.

Pri tvorbe rozvrhu berieme do úvahy Vami vybraný termín v kombinácii s počtom chlapcov a
dievčat v triedach aby sme vytvorili optimálny počet párov v krúžkoch.

V prípade, že Vám niečo nie je jasné - kľudne sa pýtajte!

Na zápis 12.9.2018 o 15,00 hod. by bolo dobré, keby prišli všetci z tried, čo môžu. Doladíme
rozvrh, povieme si niečo o kurzoch, oblečení a organizácii kurzov.

S pozdravom. Ľuboš Plešinger - Tanečný majster
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