INFOKIRI NR 2-2017/18
KUUPÄEVAD:
2.-7. oktoober - lapsevanemate koosolekud
23.-29. oktoober - sügisvaheaeg
21. detsember - alg- ja noorema astme
jõulupeod
22. detsember - jõulugala (al keskaste)

ÕPPEKORRALDUSLIKUD TEATED
•

NB! Kolmapäevase BodyPoweri aeg on muutunud - K 19:00-20:00

•

Järgmise nädala (al 18.09) esimestes trennides kontrollitakse üle tantsijakaartide info (alates 4. kl
gruppidest), nii et palun lapsele teada anda, kui on aastaga muutunud lapse sissekirjutus või muud
kontaktandmed.

•

Tantsija pass on kohustuslik kõigile tantsijatele alates keskastmest. Passe on võimalik osta tantsukooli
administraatorilt hinnaga 3,50 €.

•

Veel on kohti täiskasvanute hobigrupis Sunshine :) Kõik emmed on oodatud liituma, trennid E, T ja N
18:45-19:45! Ka huvilised issi on oodatud endast märku andma kirsikka@shate.ee :)

•

AVALDUS TANTSIJA ERIVAJADUSEST/TERVISLIKUST SEISUNDIST
TEAVITAMISEKS - Selleks, et me oleks teadlikud ja oskaks arvestada tantsijate tervislike
seisundite ja muude eripäradega, palume teada anda tantsijate erivajadustest, mis võiksid
mõjutada teda treeningutel, võistlustel vms. Selleks palume ära täita erivajadusest teavitamise avalduse
(manuses) ja tuua selle administraatori kätte. Info on konfidentsiaalne ja kasutusel ainult kooli
töötajate informeerimiseks.

•

AVALDUS TUNNIPLAANIJÄRGSETEST TREENINGUTEST VABASTUSE
TAOTLEMISEKS - Ka tantsimine on sport ja vahest võivad mõned ootamatud terviseprobleemid
takistada vähesel või tervel määral treeningutel osalemist. Selleks, et treener oleks teadlik, mis
vigastuse/piiranguga on tegu, mida tantsija ei või teha ja kuidas teda aidata, palume vajadusel täita
treeningutest vabastuse taotlemise avalduse (manuses) ja tuua selle administraatori kätte. Pärast seda,
kui astmejuht on koos treeneriga avalduse üle vaadanud ja tantsija selleks loa saanud, võib ta mingil
ajaperioodil trennidest puududa, teatud harjutusi vältida, lihtsustada vms. Oluline on koostöö tantsija,
tervisespetsialisti ja treeneri vahel.

PÜHENDUNUD TANTSIJA ÕPPETOETUS
•

Igal aktiivsel tantsijal, kelle eri suundade ja koondiste kuutasud ületavad 50 €, on võimalik taotleda
PÜHENDUNUD TANTSIJA ÕPPETOETUST, mis kataks seda summat ületanud osa.

•

Õppetoetuse saamiseks tuleb täita ja esitada kirja manuses olev taotlus. Taotlused palume saata
tantsukool@shate.ee.

PERSONAALTREENINGUTE TAOTLEMINE
•

Shaté Tantsukoolis on võimalik osaleda Soolotantsija Süvaõppe Programmis, mille raames saab
taotleda mentorit ja personaaltunde tantsutehnika parandamiseks ja/või soolo/duo
ettevalmistamiseks.

•

Mentori saamiseks tuleb esitada KÕIGIL huvilistel (ka eelmise aasta soolotajatel) 14.
septembriks tantsukooli administraatorile AVALDUS PERSONAALTREENINGUTE
TAOTLEMISEKS (avaldus manuses või küsida administraatorilt).

•

Vastavalt avalduste hulgale, soovidele ja tantsijate tantsutehnilisele valmisolekule proovime leida
kõigile huvilistele mentori, kes teeb ettepaneku tantsija osalemiseks õpigruppides,
koreograafiatundides jne.

•

Sellel hooajal tegutsevad järgnevad personaaltundide vormid (koos hindadega):
o

soolotund (15 €/h)

o

duotund (10 €/h kumbki partner)

o

õpigrupp, 3-5 last korraga (5 €/h)

•

Tunni hind sisaldab mentori töötasu, saali renti ja kõike kaasnevat - videoanalüüs, koreograafia
ettevalmistus, muusika miximine, kostüümide konsultatsioon jne.
NB! Personaaltreeningute eest tasumine toimub sularahas administraatorile ENNE tunni algust.

•

Kõik Shaté tantsijad võivad vabadel saaliaegadel kasutada saale iseseisvaks harjutamiseks tasuta.
Kui harjutada soovijaid on mitu, tuleb saali sõbralikult jagada.
Kui tantsija soovib endale saali broneerida, saab seda teha administraatori juures, hinnaga 10 €/h.
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