
 

TÁJÉKOZTATÓ XVII. NYÁRI INTENZÍV TÁNCMŰVÉSZETI KURZUSRÓL 

Tisztelt Szülő! Kedves Jelentkező! 

Köszönjük, hogy a Budai Táncklub által 2020. augusztus 24-28. (hétfő-péntek) között megrendezésre 

kerülő intenzív nyári tánckurzusa jelentkezik. 

Helyszíne: Berczik Sára Budai Táncklub, Ágnes terem és Főépület. 

A jelentkezők a csoportjukban meghirdetett valamennyi műfaji órán részt vesznek.  

 

KURZUS CSOPORTOK 

A CSOPORT, 14 ÉVES KORTÓL A FELNŐTT KOROSZTÁLYIG: Klasszikus-balett tréning és kompozíció,  

stretching, modern tánc tréning és kompozíció, sztepp. 

B CSOPORT, 8-13 ÉVES KOROSZTÁLY: Klasszikus-balett tréning és kompozíció,  stretching, modern 

tánc tréning és kompozíció, sztepp. 

C CSOPORT, ISKOLÁS KOROSZTÁLY: Esztétikus testképzés, művészi torna kézi szeres gimnasztika, 

művészi torna etűd, modern-kortárs tánc, stretching. 

A tanítás minden nap 8.30-16.30 óráig tart. 

Az épületben ügyeleti idő: 7.00-18.00 

 

A JELENTKEZÉS MENETE 

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 14. (Amennyiben a kurzus csoportjai előbb betelnek, akkor a 

jelentkezést előbb lezárjuk.) 

Az alábbi oldalon letölthető jelentkezési lapot hiánytalanul kitöltve a budaitancklub@marczi.hu e-
mail címre kell elküldeni.  
https://budai-tancklub.hu/xvii-nyari-intenziv-tanckurzusok-2020-augusztus-24-28-hetfo-pentek 
 
Kurzus díja: 26 000 Ft, amely az étkezést is tartalmazza (tízórai, ebéd és uzsonna). 

A jelentkezést minden esetben visszaigazoljuk. 

A jelentkezőket korlátozott számban tudjuk fogadni, ezért a regisztráció csak befizetett tandíjjal 

válik érvényessé. 

A kurzus részvételi díját kérjük, a jelentkezés visszaigazolását követő 2 napon belül átutalni 
szíveskedjenek!  

Átutaláskor az alábbi címre kérjük befizetni a tandíjat: 
Bankszámlaszám: 12001008-01351837-00100005 
Kedvezményezett neve: II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 
Közleményben szíveskedjen feltüntetni: Nyári tánckurzus 2020/ résztvevő neve 

A számlaigényt kérjük, előre jelezni szíveskedjenek! 

https://budai-tancklub.hu/xvii-nyari-intenziv-tanckurzusok-2020-augusztus-24-28-hetfo-pentek


A. CSOPORT PROGRAM 

7.00-8.30 gyülekező. 

8.30-9.45 klasszikus balett tréning. Táncpedagógus: Bárány Ilona. 

9.45-10.00 szünet, tízórai. 

10.00-11.15 modern tánc tréning. Táncpedagógus: Puskás Judit. 

11.15-12.30 ebéd, szabad foglalkozás, pihenés. 

12.30-13.10 sztepp. Táncpedagógus: Bárány Ilona. 

13.10-13.20 szünet. 

13.20-14.00 stretching. Táncpedagógus: Bocsi Eszter 

14.00-14.15 szünet. 

14.15-15.15 klasszikus balett kompozíció. Táncpedagógus: Pétery Melinda. 

15.15-15.30 szünet, uzsonna. 

15.30-16.30 kortárs tánc kompozíció. Táncpedagógus: Bocsi Eszter 

 

B. CSOPORT PROGRAM 
7.00-8.30 gyülekező. 
8.30-9.45 modern tánc tréning. Táncpedagógus: Puskás Judit. 
9.45-10.00 szünet, tízórai. 
10.00-11.15 klasszikus balett. Táncpedagógus: Bárány Ilona. 
11.15-12.30 ebéd, szabad foglalkozás, pihenés. 
12.30-13.10 stretching. Táncpedagógus: Bocsi Eszter. 
13.10-13.20 szünet. 
13.10-14.00 sztepp. Táncpedagógus: Bárány Ilona. 
14.00-14.15 szünet. 
15-15.15 modern tánc kompozíció. Táncpedagógus: Bocsi Eszter. 
15.15-15.30 szünet, uzsonna. 
15.30-16.30 klasszikus balett kompozíció. Táncpedagógus: Pétery Melinda. 
 
C. CSOPORT PROGRAM  
7.00-8.30 gyülekező. 
8.30-9.45 modern-kortárs tánc tréning. Táncpedagógus: Bocsi Eszter. 
9.45-10.00 szünet, tízórai. 
10.00-11.15 modern tánc kompozíció. Táncpedagógus: Bocsi Eszter.  
11.15-11.30 szünet. 
11.30-12.15 stretching. Táncpedagógus: Komesz Flóra. 
12.15-13.15 ebéd, szabad foglalkozás, pihenés. 
13.15-14.15 esztétikus testképzés. Táncpedagógus: Komesz Flóra. 
14.15-15.15 művészi torna kéziszer gyakorlat. Táncpedagógus: Komesz Flóra. 
15.15-15.30 szünet, uzsonna. 
15.30-16.30  művészi torna etűd. Táncpedagógus: Komesz Flóra. 

  

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: 
Kapcsolattartás és ügyintézés az alábbi elérhetőségeken lehetséges:  
budaitancklub@marczi.hu 
Simonné Puskás Judit táncklub vezető: +36 703356283 
• Kérjük, hogy hűtést igénylő élelmiszert ne hozzanak a kurzusra, mert a hűtést nem tudjuk 
biztosítani! 
• A korcsoportok létszámhoz kötöttek, tehát csak a minimum befizetett jelentkező esetén indulnak 
és a maximális jelentkezőn túl további jelentkezőket nem tudunk fogadni. 
• Kérjük, hogy a kurzus első napján a szülő által kitöltött és aláírt Egészségügyi nyilatkozatot az 
ügyeletes személynek leadni szíveskedjenek! 

 Amennyiben a kurzus ideje alatt a részvevő megbetegszik, abban az esetben a szülőt, illetve a 
jelentkezőt kérjük, hogy értesítse a Táncklub vezetőjét. Amennyiben a  kurzus programja alatt 
betegszik meg, a haladéktalanul értesítjük a szülőket.  Megkezdett kurzus esetén, orvosi igazolással 

mailto:budaitancklub@marczi.hu


igazolt betegség miatt kimaradt napok tandíját jóváírjuk a Budai Táncklub más tanfolyamain, 
rendezvényein történő befizetéskor. 

 A kurzus ideje alatt, a táborozókra is érvényesek a Táncklub Házirendjében foglaltak. A Házirend 
honlapunkon megtekinthető: https://budai-tancklub.hu/hazirend.html 
A résztvevők által a kurzusra behozott értékes vagyontárgyakért, elektronikai eszközökért 
felelősséget nem vállalunk.  
 
 
LEMONDÁSI FELTÉTELEK:  
A Budai Táncklub lehetőséget biztosít a szülő számára, hogy részvételi szándékát módosítsa, a 
kurzuson történő részvételt lemondja.  
A lemondással kapcsolatban az alábbiak szerint járunk el: 
• Amennyiben a lemondás időpontja 15 munkanappal a kurzus kezdése előtt történik, a kurzus teljes 
díját visszafizetjük. 
• Amennyiben a lemondás a kurzus megkezdése előtt 5 munkanappal történik, a díj 80 %-át fizetjük 
vissza. 
• A kurzus kezdőnapján történő lemondás esetén a részvételi díj nem kerül visszatérítésre. 
• Betegség esetén a részvételi díj jóváírása kizárólag orvosi igazolás benyújtásával lehetséges. 
• A kurzusidőtartama alatt történő betegség esetén, a táborköltség hozzájárulását időarányosan 
tudjuk visszatéríteni, orvosi igazolás ellenében. 

 A kurzus esetleges meghiúsulása esetén a teljes részvételi díj megilleti a szülőt, erről legkésőbb a 
tábort megelőző hét csütörtökig értesítjük az érdekelteket. 
 
Az Ön személyes adatai a Budai Táncklub adatbázisába kerülnek. Az adatbázis harmadik félnek nem 
kerül átadásra. A személyes adatokat az adatbázis kezelője kapcsolattartásra és programajánlat 
küldése céljából felhasználhatja. Amennyiben a programajánlatra nem tart igényt, a jelentkezési 
lapon legyen szíves jelezni.  
 
 
Üdvözlettel, 
Simonné Puskás Judit  
Táncklub vezető 
 
 


