
Hromadné zápisy do všech kurzů se konají ve dnech 
8. a 9. 9. 2021 od 15.00 do 17.00 hod. v MDK Sokolov – šatna 

 

 

Taneční škola Petra Macháčka Sokolov 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO TANEČNÍHO KURZU 

 

    Číslo a název kurzu………………………………………………................................................... 

    Jméno a příjmení…………………………………………………………………………………………………. 

    Datum narození ………………………………………………………………………………………………….. 

    Jméno a příjmení zákonného zástupce ( u nezletilých )………………………………………….. 

    Telefon……………………….E-mail……………………………………………………………………………… 

    Bydliště  …………………………………………………………………………………………………………….. 

    Úhrada kurzovného ( hotově při zápisu či bezhotovostně )…………………………………………………. 

 
Podepsáním přihlášky souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním 
osobních údajů obsažených v této přihlášce.  Jsem si vědom (a), že na akcích taneční                                  

školy  budou pořizovány fotografie s možností zachycení mé  osoby - a tímto uděluji  písemný 
souhlas s pořízením  tohoto obrazového záznamu mé osoby a jeho  
zveřejněním pro účely propagace Taneční školy Petra Macháčka. 

 

   …………………                               …………………….     

               Datum                                                                             Podpis                                   

 

Čitelně vyplněnou přihlášku přineste s sebou k zápisu nebo na 1.lekci Vámi vybraného kurzu. 
Pro pohodlný zápis doporučujeme využít elektronické přihlášky na webových stránkách 
www.tanecniskola.wgz.cz. Úhrada kurzovného TK 3-7 se provádí buď v hotovosti v den zápisu nebo 
bankovním převodem na běžný účet Taneční školy č. 808397389/0800. Jako variabilní symbol použijte 
datum narození uvedený na přihlášce ve formátu např. "27061996" a číslo kurzu uveďte jako specifický 
symbol.  Kurzovné se po zahájení výuky nevrací. Výjimku tvoří vážné rodinné nebo zdravotní důvody.       
Během celého kurzu budeme respektovat a dodržovat veškerá nařízení vlády ohledně 
protiepidemických opatření, která budou v danou dobu platná a doporučení Svazu učitelů tance 
České republiky.  
 
 

Informace : 
http://tanecniskola.wgz.cz 

Tel.: 352 621 072  
GSM: 728 838 096 
E-mail: pm.dance@volny.cz 

 

 

 

 

         zahájila zápis prostřednictvím svých webových stránek  

     na taneční sezónu 2021 /22 
 

TK.01 - Dětská pohybová, taneční a rytmická výchova :                    

Určeno pro děti od 3 do 7 let - jako Taneční klub Šance, z. s.  Vyučuje Petra Fischerová 
s asistentkou.   
Místo a čas konání:   učebna č. 99 v MDK Sokolov  
Pondělí:    Třída "A" > 16.

00
 - 17.

00
 h ... pro děti od 3 do 4 let - začínáme  13. 9. 2021 

 Třída "B" > 17.
00

 - 18.
00

 h ... pro děti od 3 do 4 let - začínáme  13. 9. 2021 
Čtvrtek:  Třída "C" > 16.

00
 - 17.

00
 h ... pro děti od 4 do 6 let – začínáme 16. 9. 2021              

 Třída "D" > 17.
00

 - 18.
00

 h ... pro děti od 5 do 7 let – začínáme 16. 9. 2021                
Členský příspěvek:  1000,- Kč na pololetí, v případě jednorázové celoroční platby 1800,- Kč 
Je možno uhradit bezhotovostně na číslo účtu 4175825379/0800, variabilní symbol datum narození dítěte 
uvedený na přihlášce, specifický symbol  01, do poznámky uveďte jméno dítěte, za které je platba prováděna 

TK.03 - Kurzy tance a společenské výchovy pro mládež :  

Základní kurz je určen pro chlapce a dívky ve věku 14 - 19 let. 
Výuka probíhá na velkém sále MDK Sokolov vždy v pondělí od 18.00 do 19.30 hod.                                       
-  začínáme 20. 9. 2021  - Vyučují Petr a Milada Macháčkovi. 
Ceny kurzovného: 1800,- Kč/os. 
- V případě hromadné přihlášky 10 a více osob bude poskytnuta sleva 200,- Kč na osobu 
Součástí kurzovného je 15 dvouhodinových vyučovacích lekcí, 1 prodloužená a závěrečný ples.  

TK.04 – Pokračovací taneční kurzy pro mládež : 

Kurz je určen pro absolventy základních tanečních kurzů pro mládež do 19 let 
Probíhá v jarních měsících ( od ledna 2022), navazuje na program základních tanečních kurzů  
a rozšiřuje jej. Součástí kurzovného je 9 dvouhodinových vyučovacích lekcí a závěrečný ples.  
Výuka bude zahájena pouze pokud se přihlásí dostatečný počet zájemců ( minimálně 10 párů ) 
Ceny kurzovného: 1400,- Kč/os. 

TK.05 – Taneční kurzy pro dospělé : (MDK Sokolov) 

Základní kurz pro začínající starší 18-ti let. 
Součástí kurzovného je 9 dvouhodinových vyučovacích lekcí a závěrečný večírek (prodloužená lekce). 
Místo a čas konání: Výuka probíhá na Velkém sále MDK Sokolov. Vyučují Petr a Milada Macháčkovi. 
Podzimní kurzy Třída "A" > pondělí  19.

 30
 - 21.

 00
 h   – začínáme 20.9. 2021 

Jarní kurzy: Třída "B" > pondělí  18.
30

 - 20.
00

 h  - začínáme 17.1. 2022 
Ceny kurzovného: 1400,- Kč za osobu. 

TK.06 – Pokračovací kurzy tance pro dospělé : (MDK Sokolov) 

Určeno pro absolventy základních kurzů. Vyučují Petr Macháček a Milada Macháčková 
Místo a čas konání: Výuka probíhá na Velkém sále MDK Sokolov.  
Podzimní kurzy:  Třída "C" pro mírně pokročilé v úterý 18.

30
 - 20.

00
 h – začínáme 21.9.2021 

                               Třída "D"     pro      pokročilé  -  úterý  20.
10

 - 21.
40

 h   od  21.9. 2021 
Jarní kurzy: Třída "E" pro mírně pokročilé – úterý 18.

30
 - 20.

00
 h – začínáme 18.1. 2022 

                      Třída “F“ pro  pokročilé - úterý  20.
10

 - 21.
40

 h -  začínáme 18.1. 2022 
Ceny kurzovného: 1400,- Kč za osobu. 

Taneční škola Petra Macháčka          
Sokolov 
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