WARSZTATY TANECZNE W MIĘTNEM!!!
Zapraszamy serdecznie wszystkie chętne dzieci na warsztaty taneczne,
które odbędą się 17 - 19 listopada w Miętnem.
Warsztaty poprowadzą:
Patryk Brdej - finalista "You Can Dance 8" tancerz i choreograf tańca: jazz funk, new age, hip hop,
nowoczesny.
Artur Kuriata – finalista „You Can Dance 9” tancerz i choreograf tańca: Hip – Hop, new age, nowoczesny.
Iza Prokopek - tancerz i choreograf tańca: musicalowego i nowoczesnego.
Magdalena Zawadzka - instruktor tańca nowoczesnego hip-hop, funky, modern jazz , współczesny.
Krzysztof Michalski - absolwent Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu wydziału
wokalno-aktorskiego tancerz i choreograf.
Dodatkowo jedzie wykfalifikowana kadra do opieki nad najmłodszymi dziećmi.
Dodatkowe atrakcje: dyskoteka, konkursy, upominki dla wszystkich uczestników, foto relacja z wyjazdu.
Wyjazd: 17.11.2017 spotykamy się przy ul. Petofiego 1A (na tyłach starego kościoła Wawrzyszewskiego) o godz.
16:15.
Powrót: 19.11.2017 ok godz. 19:00 przy ul. Petofiego 1A ( na tyłach starego kościoła Wawrzyszewskiego )

Koszt wyjazdu to 450 zł.
Całodzienne zajęcia z choreografami, opieka, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, przejazd.
Wszystkich chętnych rodziców zapraszamy na pokaz i poczęstunek do hotelu w Miętnem o godzinie
16:30
adres ośrodka - www.mietne.pl
Przekazanie podpisanej deklaracji jest jednoznaczne z uczestnictwem dziecka w zgrupowaniu.

Karty zgłoszeniowe przekazujemy do 04.11.2017
Wpłaty dokonujemy na konto dostępne na stronie www.vivalamusica.com.pl lub u prowadzącego zajęcia.
Nasze kolejne warsztaty i obozy:
Ferie zimowe – Zakopane w terminie 13 – 20.01.2018
Warsztaty wiosenne – Miętne ( Nagrywanie teledysków ) w terminie 20 – 22.04.2018
Wakacje – informacja niebawem
Lato w mieście – termin 30.07 – 03.08.2018 i 06 – 10.08.2018
Szczegółowe informacje o nadchodzących wyjazdach na naszej stronie www.vivalamusica.com.pl
…………………………………………………………………………………………………..
Deklaracja uczestnictwa
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w warsztatach tanecznych w Miętnem
w terminie 17.11.2017 - 19.11.2017
…………………………………………………….
( podpis rodzica lub prawnego opiekuna + numer kontaktowy )

Dane do ubezpieczenia :
Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………………………………
Miejsce zameldowania…..…………………………………………………………………….
Data urodzenia …..……………………………………………………………………………………………..
Pesel……………………………………………………………………………………………
Odbiorę dziecko z Miętnego …………………………… .(ilość osób odbierających………….)
Odbiorę dziecko z Warszawy ……………………........................
…………………………………………
Podpis prawnego opiekuna dziecka

