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TANECZNE FERIE W CENRUM STYL!! 

SPĘDŹ FERIE Z NAMII!!! 

 
Taneczne Ferie w Centrum Styl to świetna zabawa, podczas której poznasz różne style 

taneczne, rozciągniesz swoje ciało  i nauczysz się różnych układów tanecznych.  

Zapraszamy Was na niesamowity tydzień, podczas którego poczujecie się jak gwiazdy 

teledysku, a dodatkowo poprawicie kondycję fizyczną i elastyczność ciała. 

Program Tanecznych Ferii został opracowany tak, abyście w krótkim czasie poznali popularne 

techniki taneczne, takie jak: street, jazz, show dance, latin jazz. Zajęcia poprowadzą doświadczeni 

instruktorzy. Wasze postępy będą rejestrowane kamerą oraz aparatem. 

Dla wszystkich uczestników przewidzieliśmy niespodziankę  

  

Przedział wiekowy: 7-15 lat  

Poziom zajęć: podstawowy  

Forma zajęć: warsztaty 

Lokalizacja: Centrum STYL, ul. Łódzka 18, 95-100 Zgierz 

Kontakt: biuro@centrumstyl 

Cena: 350zł za I turnus 

Przy wpłacie do 10 stycznia cena promocyjna 310zł za I turnus 

 

Terminy: 

1) 17-21.01.2011r. 

2) 24-28.01.2011r. 

 

Program:  

 7:30-9:00   świetlica 

 9:00            rozpoczęcie zajęć 

 9:00-11:00 przygotowanie do tańca (rozciąganie, wzmacnianie mięśni, ćwiczenie 

techniki) 

 11:00-11:30 drugie śniadanie 

 11:30-13:30 zajęcia taneczne 

 13:30-14:30 obiad i odpoczynek 

 14:30-16:00 zajęcia taneczne i niespodzianki 

 16:00           zakończenie zajęć 

 16:00-17:00 świetlica  

 

Wyżywienie: 

Korzystamy z usług sprawdzonej firmy cateringowej, która przygotowuje zdrowe posiłki, 

które dodadzą młodym tancerzom energii do tańca i zadbają o szczupłą sylwetkę. 

 II śniadanie: pyszne i zdrowe kanapki  

 obiad: porcja mięsa z dodatkami bogatymi w witaminy 

 Przez cały dzień dla uczestników dostępne będą owoce oraz napoje 
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U nas otrzymacie Państwo: 

 ponad 35 godzin zajęć tanecznych 

 zajęcia w turnusach do 12 osób 

 wyżywienie, 2 posiłki dziennie (drugie śniadanie, obiad) oraz napoje 

 wykwalifikowanych trenerów 

 dyplom zakończenia warsztatów 

 zniżki na dodatkowe zajęcia w centrum STYL 

 

Zapraszamy Młodych Tancerzy na niesamowity tydzień z tańcem! 

 

Kontakt: 

Centrum STYL 

ul. Łódzka 18, 95-100 Zgierz 

tel. 695 891 732 lub 668 126 692 

e-mail: biuro@centrumstyl.pl 
 

  

 


