Dansul scoţian este o formă socială de dans cu
tradiţie vie, născută cu câteva secole în urmă și
răspândită în prezent în toate colţurile lumii, prin
comunităţi locale de dansatori.
Manierat și plin de energie, politicos dar distractiv,
dansul scoţian este un antrenament al minţii și al
corpului, un dans fără partener și fără nevoie de
cunoștinţe în materie de dans.

modules

PRICING

COMMITMENT FEE

commitment fee : 50 lei
class fee : 30 lei

4 X CLASS FEE

Early Bird System
Preţ preferenţial valabil o săptămână de la deschiderea
înscrierilor pentru modulul următor, dar și pentru restul
modulelor din viitor pentru care nu s-a deschis înscrierea
130 lei = 50 lei + 4 x 20 lei
Young Scot
Preţ preferenţial acordat persoanelor care nu au mai participat la niciun
modul - valabil și în afara perioadei early bird
130 lei = 50 lei + 4 x 20 lei
Old Scot
Preţ preferenţial acordat dansatorilor la înscrierea în al 3-lea modul la
care a participat consecutiv, valabil și în afara perioadei early bird
120 lei = 0 lei + 4 x 30 lei
Student Scot
Preţ preferenţial acordat studenţilor, valabil pe baza legitimaţiei și în
afara perioadei early bird
90 lei = 50 lei + 4 x 10 lei
Commitment fee se plătește integral indiferent la a câta ședinţă dintr-un modul s-a înscris cursantul
Costul participării la eventul de la finalul fiecărui modul este inclusă în preţul abonamentului
Doar plata commitment feeului vă rezervă unul din cele 16 locuri limitate la un modul

Primele cursuri de dans scoțian în România au început în
octombrie 2011, încurajată de Wanda care își dorea foarte mult
un curs săptămânal în București pentru comunitatea de expați.
Ani mai târziu, recunosc cu mândrie că toamna lui 2013 reprezintă
adevăratul început al dansului scoțian în România.

Eu sunt Alina Petrișan,
dansez Scottish și sunt un antrenor de dans, aparte.

For your own fun, it's great to be a beginner!

goingap@alinapetrisan.ro
/ dance.scottish

