
TŠ Altadance nabízí kurzy pro jednotlivce i páry, ve své nabídce máme jak lekce taneční, tak i cvičení (viz sekce: Nabídka TŠ
Altadance). Do všech kurzů je možné se přihlašovat celoročně, a to skrze kontaktní formulář (hypertextový odkaz) nebo pište na
email: info@altadance.cz , případně volejte na 775 046 214 / 607 639 167.
Kurzy začínají standardně třetí týden v září a ve třech turnusech po 10 lekcích pokračují až do konce června. (Výjimkou je
taneční kurz pro dospělé, kde jeden turnus trvá 9 lekcí.) Pro konkrétní informace o začátku jednotlivých konkurzů sledujte naše
webové stránky (sekce Novinky) nebo nás sledujte na sociálních sítích (Facebook, Instagram).
Pokud se chcete s nějakým kurzem teprve seznámit a zjistit, jaký taneční styl či pohyb vám sedí nejlépe, je možné platit lekce
jednotlivě. Pokud máte zájem chodit na určitý kurz pravidelně, vyplatí se zakoupit si permanentku. U permanentek také nabízíme
variantu „kombinovaná“, která se vztahuje na více než jeden kurz (v případě karibských tanců na salsu a bachatu (a kizombu u
začátečníků), ve verzi „kombinovaná permanentka pro jednotlivce“ se platnost vztahuje na všechny taneční kurzy a cvičení pro
jednotlivce, viz. Ceník).

Kurz je možné zaplatit rovnou celý (po vyzvání převodem na číslo účtu 228205387/0300 nebo na místě na recepci) nebo nejdřív
zaplatit jen zálohu (50 % ceny) před začátkem kurzu a zbytek doplatit, až kurzy začnou. Na recepci Vám poté vystavíme vaši
permanentku a doklad o zaplacení.
Každá permanentka (kromě měsíční permanentky) platí půl roku od data zakoupení – je tak možné si nevychozené lekce
„dovychodit“ v dalších kurzu.
Mimo to je možné zakoupit měsíční permanentku v hodnotě 1000,-, která má platnost 1 měsíc a je možné na ni docházet na
všechny kurzy neomezeně (s výjimkou tanečních kurzů pro dospělé).
Můžete u nás také využít karty Multisport, Active Pass a Sodexo Benefit: 

Způsob platby

- Multisport: lze využít na všechny taneční kurzy pro jednotlivce (lady dance, chair dance, dance mix, solo latina) a cvičení  (dance
      fitness, jóga, stretching, tabata)
   - nevztahuje se na karibské a společenské tance a kurz lady dance pro mírně pokročilé (90 minut)

- Active Pass: při využití Active Pass je vždy potřeba malou část hodnoty lekce doplatit, a to podle toho, jaká je hodnota lekce
   ceny doplatků se tak liší, a to takto:
   - doplatek 30,- chair dance, lady dance, solo latina, dance mix, dance fitness, jóga, stretching, tabata
   - doplatek 50,- salsa, bachata, kizomba
   - doplatek 80,- klasické společenské tance

- Sodexo: z karty se standardně odečítá cena navštívené lekce, lze využít na všechny naše kurzy

Informace k ceníku TŠ Altadance

TŠ Altadance nabízí také individuální lekce na 45 minut, kdy se lektor věnuje jen vám. Individuální lekce můžete mít na jakýkoli
taneční styl z naší nabídky: Standardní a Latinsko-americké tance, Salsa Cubana, Bachata Moderna, Merengue, Kizomba, Lady
Dance, Stretching, Chair Dance, Tabata, Dance Fitness, Orientální tanec, Jóga, Pohybová Průprava, Sportovní Společenský tanec.
Individuální lekce probíhají ve formátu: klient + lektor, klient + lektor a asistent, pár + lektor, pár + lektor a asistent.
Cena individuální lekce se odvíjí od formy individuální lekce a od tanečního žánru (viz Nabídka TŠ Altadance/Individuální lekce).

Individuální lekce

K rušení lekcí dochází spíše výjimečně a to například z důvodu nemoci lektora či omezení činnosti tanečního studia nařízeného
vládou. Prodloužení kurzu není důvodem pro storno kurzu.
O náhlém zrušení lekcí Vás vždy informujeme emailem nebo pomocí SMS. 

Zrušení lekce 



JEDNORÁZOVÉ VSTUPNÉ
160 Kč
170 Kč
160 Kč
170 Kč
160 Kč

PERMANENTKA - 10 VSTUPŮ
1.500 Kč
1.600 Kč
1.500 Kč
1.600 Kč
1.500 Kč

KURZ
Solo Latina  60 minut
Lady dance - Začátečníci 60 minut
                    - Mírně pokročilí 90 minut
Chair dance 60 minut
Dance Mix  60 minut  

JEDNORÁZOVÉ VSTUPNÉ
140 Kč
140 Kč
160 Kč
140 Kč
140 Kč

PERMANENTKA - 10 VSTUPŮ
1.300 Kč
1.300 Kč
1.500 Kč
1.300 Kč
1.300 Kč

Sportovní společenský tanec DĚTI 3-5 let
Sportovní společenský tanec MLÁDEŽ 13-17 let
Skupina Synchro Latina dívky 10-15 let

JEDNORÁZOVÉ VSTUPNÉ
140 Kč
140 Kč
140 Kč
140 Kč

PERMANENTKA - 10 VSTUPŮ
1.300 Kč
1.300 Kč
1.300 Kč
1.300 Kč

SPOLEČENSKÉ TANCE

KURZ
Standart/ Latina

JEDNORÁZOVÉ VSTUPNÉ
200 Kč

PERMANENTKA - 9 VSTUPŮ
1.700 Kč

KARIBSKÉ TANCE

KURZY PRO JEDNOTLIVCE

CVIČENÍ
KURZ
Dance Fitness
Jóga
Stretching
Tabata

SPORTOVNÍ SPOLEČENSKÝ TANEC

3.500 Kč/ 5 měsíců
3.500 Kč / 5 měsíců
3.500 Kč / 5 měsíců

Trénink 2x týdně

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE
LEKTOR
Tatiana
Tess
MaJa

CENA
Cena je stanovena na základě

tanečního stylu viz. Nabídka TŠ
Altadance/Individuální lekce 

Individuální lekce trvá
45 minut v prostorách

TŠ Altadance 

Kombinovaná permanentka (po zakoupení je možné docházet libovolně na kurzy pro jednotlice)

TANCE PRO JEDNOTLIVCE

PERMANENTKA - 10 VSTUPŮ
1.500 Kč

Kombinovaná permanentka 60 minut (po zakoupení je možné docházet na kurz
Salsy, Bachaty a Kizomby ZAČÁTEČNICI libovolně)
Kombinovaná permanentka 90 minut (po zakoupení je možné docházet na kurz
Salsy a Bachaty MÍRNĚ POKROČILÍ libovolně)

KURZ
Salsa Cubana a Rueda de Casino - Začátečníci 60 minut
                                                       - Mírně pokročilí 90 minut 
Bachata Moderna a Sensual - Začátečníci 60 minut
                                               - Mírně pokročilí 90 minut
Kizomba 60 minut

PERMANENTKA - 10 VSTUPŮ
 

1.700 Kč
 

1.800 Kč

Možnost navštěvovat všechny kurzy zcela neomezeně
s výjimkou společenských tanců (standart/latina) 1.000 KčMĚSÍČNÍ PERMANENTKA


