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STUDIO TAŃCA FEEL & DANCE 

 

Studio działa od 2013 roku. Jego głównym założeniem jest popularyzacja 

tańca wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Poprzez organizację zajęć 

tanecznych, eventów, obozów, turniejów, szkoleń oraz pokazów  pragniemy 

stworzyć państwu warunki do czynnego uprawiania tańca na najwyższym 

poziomie. 

Oferujemy zajęcia rekreacyjne o równym stopniu zaawansowania a 

różnorodność naszego programu pozwala każdemu znaleźć coś dla siebie.  

Współpracujemy z wieloma szkołami tańca, trenerami i szkoleniowcami 

w kraju co pozwala nam wybić się i pokazać w szerszym środowisku tanecznym. 

Studio ma na celu zgromadzić  jak najwięcej „pasjonatów tańca” dlatego 

tak ważna jest dla nas satysfakcja osób uczestniczących w zajęciach oraz ich 

najbliższych.  

Gwarantujemy: 

- wysoki paziom prowadzenia zajęć 

- wykwalifikowaną kadrę instruktorską 

- pełen profesjonalizm 

- różnorodny program zajęć 

-  dużo możliwości by rozwijać swoje pasje związane z tańcem 

- udział w Turniejach i pokazach tanecznych 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 

 



PROGRAM ZAJĘĆ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KORCZYNIE 

Program zajęć obejmuje: 

-naukę różnych technik i stylów tanecznych dających dziecku 

możliwość poznania  podstaw i  kontynuacji w jednym stylu 

W programie nauczania: 

TANIEC TOWARZYSKI 

PODSTAWY BALETU 

DISCO 

TAŃCE INTEGRACYJNE 

ZABAWY TANECZNE I RYTMICZNE 

HIP-HOP 

- Zajęcia skierowane są dla uczniów z klas I - IV 

- 45 min. zajęć w tygodniu w grupie szkolnej (powyżej 7 roku) 

- zajęcia odbywają się w grupach (od 15 do 25 osób) 

- cena za semestr zajęć (4 miesiące) wynosi 100 zł 

  I semestr (październik, listopad, grudzień, styczeń) 

 II semestr (luty, marzec, kwiecień, maj i połowa czerwca) 

  



Szczegóły zajęć: 

 Ilość dzieci w grupie około 15-25 osób 

 zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 min 

 wśród wielu tańców, które poznają dzieci są między innymi: 

polka, walczyk wiedeński, walc angielski, chachacha, samba, 

jive, rock & roll, polonez, krakowiak, zorba, salsa, kazaczok, 

kaczuszki, chocolate i wiele innych zabaw i tańców. 

 możliwość przeprowadzenia zajęć pokazowych 

 każde dziecko na zakończenie sezonu otrzymuje dyplom  

 dla uatrakcyjnienia zajęć dzieci w trakcie semestrów dostają 

dzienniczki, do których zbierają naklejki, za które otrzymują 

nagrody 

 każda placówka oświatowa współpracująca z naszym Studiem 

Tańca na zakończenie roku otrzymuje Puchar (statuetkę) za 

udział dzieci w Turnieju Tańca 

 na zakończenie drugiego semestru organizowane jest oficjalne 

zakończenie dla dzieci 

 możliwość startu w turniejach i pokazach tanecznych. 

 Studio Feel & Dance organizuje Turniej Tańca na zakończenie 

sezonu, na który zaproszone są wszystkie dzieci biorące udział 

w zajęciach. W cenie turnieju jest medal dla każdego dziecka. 

 możliwość organizacji pokazów tanecznych z udziałem dzieci 

podczas imprez okolicznościowych odbywających się w szkole 

(dzień matki, dzień babci i dziadka, zakończenie roku itp.) 

 zajęcia odbywać się będą od października do połowy czerwca z 

wyjątkiem przerw świątecznych (te same dni wolne co w 

szkole), 

 każda nieobecność instruktora z powodu choroby bądź innych 

ważnych przyczyn będzie wcześniej zgłoszona i odrobiona. 

 

Anna Kłapkowska 


