INFOKIRI NR 1-2019/20
KUUPÄEVAD:
19.-20. september - kooliaasta alguse aktused
6. oktoober - Maalides Head ERMis (grupid selgumisel)
12. oktoober - ETHL gala Pärnus (Stacy)
21.-27. oktoober - sügisvaheaeg, trenne ei ole

ÕPPEKORRALDUSLIKUD TEATED
§

Kõik on ilmselt tähele pannud, et majas on toimunud väikesed muudatused. Administraator (Minni)
paikneb nüüdsest 1. korrusel, kuhu palume jätta ka kõik üleriided ja välisjalanõud. Kõik meie Minnineiud on uued, nii et abistame neid kohanemisel ja anname andeks, kui kohe kõiki süsteeme ei tea :)

§

Minnide käest on võimalik soovi korral osta väikesi tabalukke (3 €), et 2. korruse tantsijate
garderoobis oma kapp lukku panna trenni ajaks. Loomulikult võib olemasolul ka kodust luku kaasa
võtta. Palume ööseks kõik kapid asjadest vabastada ja uksed lukust lahti jätta.

§

Kuutasude tasumise tähtaeg on jooksva kuu 15. kuupäev. Tasumine sularahas tantsukooli
administraatorile või MTÜ Tantsuklubi Shate arvele EE802200221017402739, selgitusse lapse nimi ja
periood, mille eest tasute. Kuutasude suurused leiad kodulehelt: http://shate.ee/oppemaks/
o Palun kontrollige üle oma laste grupi kuutasu ja pange tähele, et soodsam hind kehtib, tasudes
korraga sept-dets.
o Palume veelkord kõigil üle kontrollida oma eelmise aasta rahalised seisud, vahest on midagi
meelest läinud. Seda saab teha administraatori juures või klarika@shate.ee aadressil.

§

Treenerid jagavad trennides uutele lastele TANTSIJAKAARDI ja ÕPPELEPINGUD, mille palume täita
ja tagastada esimesel võimalusel administraatorile.

•

KÕIGIL UUTEL TANTSIJATEL ON KOHUSTUSLIK OSTA ENDALE ÕPPEMATERJALIDE
STARDIKOMPLEKT (v.a tantsuringid, mudilased, poisid ja noorema astme põhiõpe), hinnaga 20 €.
Komplektis sisaldub Tantsuaabits ja tantsija pass, mis on hädavajalikud osad õppetööst. Tasumine on
administraatori kätte sularahas hiljemalt 19. septembriks. Komplektid saab kätte järgmisel nädalal
aktustel.

•

Saadan kohe varsti ka soolotantsija süvaõppe programmi (SSP) lähema info ja registreerimise, aga
kiireks infoks, et aastamaks on 20 € ja tundide tasud endised (soolotund 15€, duo 10€, õpigrupp 5€).

KOOLIAASTA ALGUSE AKTUSED
Järgmisel nädalal, 19. ja 20. septembril toimuvad all Loomelaval kooliaasta alguse aktused
põhiõppe nooremas, kesk- ja vanemas astmes!
Oodatud on nii uued kui vanad tantsijad. Uued tantsijad saavad oma aabitsad pidulikult kätte,
vaatame esinejaid, teeme grupipildi ja sööme kooki :) Soovi korral võivad ka vanemad osaleda!
19. september
Keskaste 16:30-18:00
Vanem aste ja adult koondised 18:30-20:00
20. september
Noorem aste 18:00-19:30
Seoses aktustega jäävad mõningad trennid ära:
19.09 toimuvad AINULT järgnevad trennid:
Sheidy, Sharks 2, Mini-Sweedy, Sweedy, Sharlote, Smarty, Sugary, Savanna, Disco, Sunshine
20.09 toimuvad kõik tunniplaanijärgsed trennid!

LISAVÕIMALUSED
Lisaks oma tavagrupile on tantsijatel võimalik osaleda erinevates lisatrennides :)
K 18:45 hip-hop battle ja impro (kesk- ja vanem aste) õpigrupp - treener Marta Vunsh, SSP
aastamaks 20 €, korra tasu 5 €.
R 16:45 tantsukunst (kesk- ja vanem aste) - treener Linda Tusti, kuutasu +10 € oma tavalisele
õppemaksule.
Peagi alustavad tööd ka akrobaatika õpigrupid ja aasta teises pooles saab jälle õhuakrobaatikat
õppida :)
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