Prázdninové pěvecké kurzy 2013 – výhodné balíčky
NÁZEV KURZU / TYP HODINY

NÁPLŇ VÝUKY

Ekonomický balíček
Všechny kurzy školy v jednom „balíčku“

ZA NEJVÝHODNĚJŠÍ CENU!:
- kurz Zpěv - sólo (2 lekce)
- kurz Vícehlasy (2 dvouhodinové semináře)
- kurz Výraz (2 dvouhodinové semináře)
- kurz Improvizace (2 dvouhodinové semináře)
(tj. celkem 14 vyučovacích hodin)

Výhodný balíček
Dva nejoblíbenější kurzy školy v jednom „balíčku“
ZA VÝHODNOU CENU!:
- kurz Zpěv - sólo (8 lekcí)
- kurz Výraz (2 dvouhodinové semináře)
(tj. celkem 12 vyučovacích hodin)

Malý balíček
Nejběžnější pěvecká výuka
ZA VÝHODNOU CENU!:
- kurz Zpěv - sólo (5 lekcí)

Nejvšestrannější pěvecká výuka
- rozvíjí žáky ze všech stran týkajících se
pěvecké problematiky
- spojuje dohromady vše, co obsahují kurzy:
Zpěv, Vícehlasy, Výraz, Improvizace

LEKTOR
A. Dobrovolná
L. Jindra
R. Podlipská
L. Pečenka
M. Zítka

(se slevou)

CENA
balíček = 2.780,- (1 vyučovací hodina = 199,-)

Ke kurzu je možno přikoupit ZA VÝHODNOU CENU
libovolný počet sólových lekcí kurzu Zpěv se slevou za 390,-.

Všestrannější pěvecká výuka
- spojuje dohromady vše, co obsahují kurzy:
Zpěv a Výraz

A. Dobrovolná
L. Jindra
R. Podlipská
L. Pečenka

balíček = 3.900,- (1 vyučovací hodina = 325,-)

Běžné sólové lekce zpěvu
- tj. kurz Zpěv

A. Dobrovolná
L. Jindra

balíček = 1.950,- (1 vyučovací hodina = 390,-)

Prázdniny = 14 týdnů
Výuka probíhá nepravidelně v „prázdninovém režimu“, tj. cca 1-2 dny v týdnu v období: 24.6.-27.9.
Sólové lekce: termíny si žáci domlouvají individuálně, nemusí chodit pravidelně, lekce se domlouvají dle časových dispozic žáka, lektora a aktuálně volných pozic v rozvrhu.
Společné semináře: termíny jsou společné pro všechny žáky, budou vyhlášeny před začátkem prázdnin
Úhrada školného: bezhotovostním převodem na bankovní účet 1667621053/0800 nebo v hotovosti do rukou Lukáše Jindry.
Školné je splatné v případě bankovního převodu 5 dní před začátkem prázdnin, nebo v případě platby do rukou Lukáše Jindry v den 1. sólové lekce (pokud výuku žák začne sólovou lekcí).
Omluvené hodiny: Ze sólové lekce v rámci balíčku se stačí omluvit pouze 4 dny předem. Pokud se žák na tuto lekci nedostaví nebo ji neomluví s čtyřdenním předstihem, hodina bez náhrady
propadá. Hodiny včas omluvené budou nahrazeny. U společných seminářů nelze provést náhradu. V případě odvolání hodiny lektorem bude hodina odučena v náhradním termínu.
Všechny sólové lekce z prázdninových balíčků je nutno vyčerpat během prázdnin - nevyčerpané prázdninové lekce propadají a nelze je čerpat po prázdninách.

