TAP WORKSHOP
S DORELEM, ALEXANDREM A BRATRY D’ANGELO
DŮ LEŽITÉ INFORMACE

 21.-22. dubna 2018 v Tanečním studiu NO FEET, Vaň kovo námě stí 1a, Brno
 stepařský seminář je rozdě len na jednotlivé lekce podle pokročilosti
 lekce mů žete jakkoli kombinovat

 cena 1 lekce 90 min: 500,- Kč, 2 lekce: 950,- Kč, 3 lekce: 1400,- Kč, každá lekce navíc: 400,- Kč
 lekce improvizace: 200,- Kč
 lekce po dě ti: 350,- Kč
 velké slevy pro skupiny (již od 4 lidí)

NOVINKA!!! Do rozvrhu jsme letos nově zařadili lekci pro mírně až středně pokročilé DĚ TI (cca do
12 let), které jim budou přizpů sobené (pomalejší tempo výuky, překládání z angličtiny do češtiny
atd.), aby si lekce mohly naplno užít.

POČ ET MÍST NA SEMINÁŘ I JE LIMITOVÁN, PŘ IHLAŠTE SE CO NEJDŘ ÍVE,
a to vyplně ním online přihlášky na: https://goo.gl/p27TlH
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 platba za seminář musí být provedena v předstihu, nejpozdě ji do 2. dubna na bankovní účet
NO FEET – 2800177401/2010 (do zprávy pro příjemce je nutné napsat Vaše jméno, jinak
nebudeme vě dě t, od koho platba je, a nebudeme Vás moci přihlásit). Pokud platbu
neprovedete dopředu, je možné se přihlásit až na místě na začátku semináře, ale k celkové
částce Vám bude připočítán poplatek 50,- Kč.

 Všechny potřebné informace najdete na www.stepfestival.cz, v případě jakéhokoli dotazu nás
kontaktujte na: info@stepfestival.cz nebo 775 140 013.
 V pátek 20. 4. v 19:00 v NO FEET pořádáme stepařský JAM s živou kapelou, v sobotu 21. 4. v
19:00 tamtéž BATTLE OF THE FEET o skvě lé ceny (stipendia na velké zahraniční festivaly, slevy
50% Ruben Sanchez stepky atd.).
 V pondě lí 23. 4. v 19:00 v SONO centru pořádáme velkou SHOW s našimi hosty Alexandrem,
bratry D’Angelo a dalšími stepařskými a tanečními špičkami. Všichni jste srdečně zváni!

Tě šíme se na Vás! Taneční studio NO FEET
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STORNO PODMÍNKY: peníze za seminář vracíme pouze v případě nemoci na základě zaslané
lékařské zprávy, storno poplatek v takovém případě činí 20%, v ostatních případech je storno
poplatek 80%. Poplatek v celé výši vracíme pouze do 2. 4. 2018.
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