
 

 

XVIII. NYÁRI INTENZÍV TÁNCMŰVÉSZETI KURZUS 
TÁJÉKOZTATÓ 

 
Kurzus ideje: 2020. augusztus 24-28. (hétfő-péntek) 

Helyszín: Berczik Sára Budai Táncklub, 

1027 Budapest, Kapás u. 55. 

 

A kurzus alatt a jelentkezők klasszikus-balett, show tánc, stretching, modern tánc, kortárs tánc és sztepp 

órákon vesznek részt a korosztályuknak megfelelő csoportjukban. 

 

A tanítás minden nap 8.30-16.30 óráig tart. 

 

Kurzus díja: 30 000 Ft, amely a napi háromszori étkezést is tartalmazza. 

A Kerület Kártya, vagy testvérkedvezmény 5%. 

 

INFORMÁCIÓK  

A kurzust 8 éves kortól a felnőtt korosztályig ajánljuk a táncművészetben már jártas jelentkezők részére. 

Glutén- és laktózmentes étkezést tudunk biztosítani orvosi igazolás ellenében, illetve kérhető 

vegetáriánus étkezés is. 

A tanítás időtartamán túl reggel 7.30 órától és délután 17.00 óráig ügyeletet biztosítunk. 

A kurzus korcsoportonként minimum 12 befizetett jelentkező esetén indul. 

Az első nap érkezéskor az aláírt Egészségügyi nyilatkozatot az ügyeletes személyeknek leadni 

szíveskedjenek! 

 

 

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK: 

Jelentkezni lehet 2021. május 10-től folyamatosan a megadott maximum létszám eléréséig a www.buda-

tancklub.hu weboldalon letöltött jelentkezési lappal, amit kitöltve kell elküldeni a 

budaitancklub@marczi.hu e-mail címre. 

A jelentkezés csak befizetett tandíjjal érvényes. 

Lemondás esetén a befizetett tandíjat jóváírjuk a következő tanév bármely tanfolyamára az étkezés 

díjának levonásával. Tandíjat nem fizetünk vissza. 

A részvételi díj befizetése átutalással lehetséges. Számlát minden esetben ki kell állítanunk, ezért kérjük, 

hogy a számlázási nevet és címet szíveskedjenek megadni a jelentkezési lapon. 

Átutalási információk: 

Kedvezményezett: II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 

Számlaszám: 12001008-01351837-00100005 

Kérjük, a megjegyzés rovatba a gyermek nevét és a Tánckurzus 2021 elnevezést feltüntetni 

szíveskedjenek! 

A kurzus esetleges meghiúsulása esetén a teljes részvételi díj megilleti a szülőt, erről legkésőbb a 

kezdést megelőző hét csütörtökig értesítjük az érdekelteket. 

 

http://www.buda-tancklub.hu/
http://www.buda-tancklub.hu/
mailto:budaitancklub@marczi.hu


A kurzus ideje alatt, a résztvevőkre is érvényesek a Budai Táncklub házirendjében foglaltak. A Házirend 

honlapunkon megtekinthető. 

 

A résztvevők által a Táncklub épületeibe behozott értékes vagyontárgyakért, elektronikai eszközökért 

felelősséget nem vállalunk.  

 

Kérjük, olyan mobiltelefonszámot adjanak meg jelentkezéskor, amelyen napközben el tudjuk érni Önöket! 

 

Az Ön személyes adatai kizárólag a Budai Táncklub adatbázisába kerülnek. Az adatbázis harmadik 

félnek nem kerül átadásra. A személyes adatokat az adatbázis kezelője programajánlat küldése céljából 

felhasználhatja. Amennyiben nem kívánja, hogy a jövőben programajánlattal megkeressük, írásbeli 

nyilatkozattal kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a jelentkezési lapon feltüntetve. 

 

További információ:  

+361 201 7992 (H-P 7:00-19:00 és SZOMBAT 8:00-12:00) 

budaitancklub@marczi.hu 

 

Szeretettel várjuk jelentkezésüket! 

 

Simonné Puskás Judit 

Táncklub vezető 


