
Přihláška na kurz taneční výchovy  
 

Zahájení kurzu: STŘEDA 6. 2. 2019 v 17.00 – 19.00 hod.  

v tělocvičně DDM Brumov-Bylnice již ve společenském oblečení. 

Cena: 800,-Kč  /v ceně je i malé občerstvení na závěrečný večírek/  

Obsah kurzu: základy společenského chování, základní kroky, klasické 

tance-polka,valčík,wals,mazurka. Moderní tance-Martina, afrorok, čača aj.  

Taneční kurz bude ukončen Závěrečným večírkem s pozváním pro rodiče.   

Informace pro rodiče: kurz probíhá 1x týdně 2hodiny, celkem 7 týdnů + 

závěrečný večírek, který je přibližně plánován na 29. 3. 2019 v Klobučanu  

ve Val.Kloboukách, a to z toho důvodu, že kurz navštěvuje hodně dětí, takže 

KD Brumov-Bylnice je kapacitně nedostačující. Přesný termín bude upřesněn. 

Děti potřebují společenské oblečení a obuv /holky-sukně, halenka, šaty,  

kluci – kalhoty + sako /oblek/, košile, kravata a společenská obuv. 

Děti mají možnost se převlékat přímo v DDM. 

Celý závěrečný večírek je snímán na video a fotografován, takže děti si 

mohou celý videozáznam zakoupit po skončení večírku v DDM Brumov-Bylnice. 

Též budou k dispozici fotografie na DVD. 

Cena DVD – videozáznam: 60,-Kč (možno uhradit v průběhu kurzu).  

Přihlášky a peníze nutno odevzdat nejpozději do 6. 2. 2019 v DDM B-B. 

Informace na tel. č. 577 330 586, 605 433 128 

http://ddmbylnice.hyperlinx.cz, e-mail:ddmbru@zlinedu.cz 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

zde odstřihnout  

Jméno a příjmení: -------------------------------------------- 
 

Bydliště : -------------------------telefon rodičů :------------- 
 

Datum narození : -------------------  třída : ------------------ 
 

Podpis rodičů : ------------------------------------------ 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů a fotografováním dětí 

 A / N   ……………………………………  podpis: ……………………………………….. 

Prohlášení:  

Prohlašuji, že můj syn/dcera/ ----------------------------------- 

navštěvuje kurz taneční výchovy každou středu v 17.00-19.00 hod. 

v tělocvičně DDM B-B. Souhlasím s jeho/její/ návštěvou kurzu. Děti 

přicházejí do kurzu samostatně nebo si zákonný zástupce zajišťuje příchod a 

odchod účastníka sám. Vedoucí kurzu a DDM zodpovídá za dítě pouze po 

dobu pobytu v kurzu DDM. Přesto je nutné dbát velké opatrnosti při cestě  

do kurzu i zpět.                                                                                 

   ----------- Brumov-Bylnice --------------                              

            podpis rodičů 

http://ddmbylnice.hyperlinx.cz/

