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OFERTA SPECJALNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA ZAJĘCIA TANECZNE
AQUAPARK RADOM ZAPRASZA
DO STUDIA „INSPEKTORAT TAŃCA” CYRYLA PROCHONOWA
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty
STUDIA TAŃCA dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 – 25 lat
w kompleksie rekreacyjnym w Centrum Słonecznym w Radomiu przy ul. Chrobrego3.

Aquapark zaplanowano z myślą o najmłodszych, a także rodzicach,
którzy cenią rozwój dziecka przez naukę, relaks i dobrą zabawę.

Proponujemy zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży, które obejmują:
● Taniec klasyczny, szkółka baletowa dla dzieci
● Taniec współczesny – jazz, modern, contemporary
● Podstawy akrobatyki
● Elementy tańca nowoczesnego – hip-hop, funk itp.

Zajęcia prowadzi Cyryl Prochonow
Słuchacz Państwowego Uniwersytetu w Chersonie (Ukraina), Katedra Choreografii Klasycznej.
Założyciel i wieloletni kierownik artystyczny zespołów tańca "Dialog" i "Only Time" w Nowej Kachowce,
Ukraina, które zdobyły szereg nagród.
Przez ostatnie dwa lata prowadził w Radomiu zespół tańca „Excellent”, zdobywając z nim laury na
szczeblu regionalnym, krajowym, jak również za granicą.
Cyryl Prochonow posiada doświadczenie w prowadzeniu grup tanecznych we wszystkich kategoriach
wiekowych, głównie tańca klasycznego i współczesnego.
Najważniejszym celem tych zajęć jest rozwijanie pasji u dzieci, odkrywanie ich osobowości,
wzmacnianie psychiki i poczucia własnej wartości oraz kształtowanie wrażliwości i wyobraźni
artystycznej
Wizyty w naszej szkółce baletowej to świetna rozrywka, która przełamuje monotonię dnia i stwarza
wiele okazji do nauki i zabawy szczególnie naszym dzieciom, które kochają taniec i chcą przeżyć
wspaniałą przygodę z tańcem.

Zapraszamy serdecznie dzieci i młodzież do grup tanecznych,
w których będą prowadzone zajęcia w/w
Dwa poziomy kształcenia: poczatkujący 60 min i zaawansowany 90 min
1. Dzieci w wieku 4 lat – 6 lat
wtorki i czwartki godz. 17.30
2. Dzieci w wieku 7 lat – 9 lat
wtorki i czwartki godz. 18.30 gr. zaawansowana
3. Dzieci w wieku 7 lat – 9 lat
poniedziałki i środy godz. 17.30 gr. początkująca
4. Dzieci w wieku 10 lat – 13 lat
poniedziałki i środy godz. 18.30 gr. zaawansowana
5. Dzieci w wieku 10 lat – 13 lat
piątek godz. 17.30 i sobota godz. 10.00 godz. może ulec zmianie
gr. początkująca
6. Dzieci w wieku 14 lat +
poniedziałki i środy godz. 20.00

Do dyspozycji Rodziców w czasie zajęć dzieci proponujemy skorzystanie bezpłatne z:
Kompleksu Basenowego: basen rekreacyjny z wieloma atrakcjami min: brodzik dla dzieci o różnych
głębokościach, 2 zjeżdżalnie, trzy jacuzzi, masaże wodne, leniwa rzeka
Klubu Life : obejmuje korzystanie z siłowni z zajęć grupowych fitness oraz Indoor Cycling
czas trwania zajęć 60 min
cena za miesiąc 130 zł

cena jednego wejścia 30 zł

Dzieci za wyjątkiem początkujących, będą brać udział w publicznych występach tj. festiwale, konkursy,
przeglądy taneczne itp.
Dla dzieci biorących udział w zajęciach będziemy także organizować wspólne wyjazdy do opery, kina,
warsztaty, kolonie doszkalające itp.
Nasz zespół będzie służył pomocą, poradą i uśmiechem oraz dołoży wszelkich starań, by każdy pobyt
na zajęciach pozostał niezapomnianym przeżyciem.
Aquapark w Centrum Słonecznym to czysty i bezpieczny kompleks rekreacyjny, jest również jedynym
miejscem w Radomiu oferującym tak szeroki wybór form aktywności, rekreacji i wypoczynku dla
wszystkich bez względu na wiek.
Jeżeli będziecie Państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą mailową –
kontakt podany w prawym górnym rogu oferty.
Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.
Do zobaczenia!

