PRISER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER
Priser:
Hold 1 og 2 - 30 min. lektion
1. rate dækker september/oktober 2019 - kr. 400,2. rate dækker november/december/januar 2019/20 - 600,- (Hold 1 kun kr. 200,-)
3. rate dækker februar/marts 2020 - kr. 400,4. rate dækker april/maj 2020 - kr. 300,Hold 3, 4, 5, 6, og 7 - 45 min. lektion
1. rate dækker september/oktober 2019 - kr. 550,2. rate dækker november/december/januar 2019/20 - kr. 825,3. rate dækker februar/marts 2020 - kr. 550,4. rate dækker april/maj 2020 - kr. 415,Hold 8, 9 og 10 – Formationshold
1. rate dækker september/oktober 2019 - kr. 600,2. rate dækker november/december/januar 2019/20 - kr. 900,3. rate dækker februar/marts 2020 - kr. 600,4. rate dækker april/maj 2020 - kr. 600,Hold 11 - 45 min. lektion
1. rate dækker september/oktober 2019 - kr. 450,2. rate dækker november/december/januar 2019/20 kr. 675,3. rate dækker februar/marts 2020 - kr. 450,4. rate dækker april/maj 2020 - kr. 340,Rabat:
Der ydes ikke rabat, ej heller familierabat.
Betaling:
Kontingent/rate betales senest den første dansedag i sept., nov., feb. og april måned.
Ved for sen betaling betales et gebyr på kr. 25, - pr. måned.
Kontant betaling på danseskolen eller via bankoverførsel til 5066 1219 498
VIGTIGT husk at anføre elevens FULDE navn samt hold numre.
Vi modtager ikke kortbetaling eller Mobilepay.
Tilmelding:
På indskrivningsdagen eller send tilmeldingsblanketten til ZIZI Dansecenter, Lykke Jessen,
Priorgade 4, 4200 Slagelse. Der er et begrænset antal pladser på alle hold. Minimum 10
deltagere pr. hold ellers nedlægges holdet og evt. forudbetalt kontingent tilbagebetales.
Ferie:
ZIZI Dansecenter holder lukket i skolernes ferier og på helligdage. Juleferien er fra
20. december 2019 til 6. januar 2020, begge dage inklusiv. Ændringer kan forekomme.
Opvisningsshow
Vi afslutter sæsonen med et flot og festligt opvisningsshow for alle elever lørdag d.16. maj
2020
Yderligere information og oplysninger
Telefontid: Mandag-torsdag mellem kl. 20.00 – 21.00.
Tlf. 27 10 40 72 (Cecilie) Tlf. 27 34 50 55 (Lykke)
Eller check for oplysninger på www.zizi-dansecenter.dk eller vores facebookside
ZIZI Dansecenter
			

- Ret til ændringer forbeholdes -

Pantholm 45 (Byskovcentret) 4200 Slagelse
Tlf. nr. 27 10 40 72 - Tlf. nr. 27 34 50 55
Følg os på Facebook ZIZI Dansecenter eller se
www.zizi-dansecenter.dk

DANS OG SJOV KAN VI LI’
KOM OG VÆR’ MED I ZIZI
Dansesæsonen starter tirsdag den 3. september 2019
Vi holder åbent hus: Onsdag den 21. august kl.17.00-18.30 i dansesalen,
Pantholm 45, 4200 Slagelse.
Her kan du melde dig ind i ZIZI og opleve nogle af vores seje dansere
samt møde vores dygtige instruktører.
HUSK hos os får du altid en gratis prøvetime og der er ingen binding.
Tidligere dansere HUSK at sende tilmeldingsblanketten til ZIZI Dansecenter,
Lykke Jessen, Priorgade 4, 4200 Slagelse senest mandag den 14. august 2019,
ellers kan du risikere din plads går videre til den næste.

HIP-HOP - SHOWDANCE
BØRN/UNGE/VOKSNE
Hold Alder

Niveau

Stil

Dag

Tid

1.

2-4 år

Samt max én voksen *V

Dans & sjov

Tirsdag

16.15-16.45

2.

5-7 år

Begyndere

Hip hop

Onsdag

16.15-16.45

3.

7-10 år

Begyndere/let øvede

Hip hop

Torsdag

16:45-17.30

4.

11+ år

Begyndere/let øvede

Hip hop

Torsdag

18.25-19.10

5.

7-11 år

Øvede/Øvede+

Hip hop

Torsdag

17.35-18.20

6.

Junior/voksen Upcoming formation *U

Hip hop

Onsdag

18.30-19-15

7.

Voksne

Voksne Funky Divas øvede Hip hop

Torsdag

19.15-20.00

8.

7-12 år

National børneformation Hip hop
*FORM

Onsdag

16.50-17.35

9.

13-15 år

National juniorformation Hip hop
*FORM

Onsdag 17.40-18.25

10.

15 år +

National voksenformation Hip hop
*FORM

Onsdag 20.10-20.55

11.

11+ år

Different Styles
ZIZI Performance Team

Onsdag 19.20-20.05

*ZPT

Girly/Show
Oldschool/

Lyrical/Disco

*V = Hvert barn medbringer en voksen pr. træning, det behøver ikke være samme
voksen fra gang til gang. Holdet danser i sept/okt/nov, holder pause i dec/jan og danser
så igen i feb/marts/april/maj.
*FORM = Formationshold hvor det kræver at danseren minimum deltager i
holdtuneringer. Lukket hold - Deltagelse på holdet kun iflg. aftale.

*U = Det er fra dette hold kommende formationsdansere kommer fra.
*ZPT = Kræver at man er tilmeldt et af ZIZI’s hip hop hold. Minimum 20 deltagere.
HOLDOPRYKNING = Holdoprykning er udelukkende baseret på elevens
kvalifikationer og ikke på, hvor mange år eleven har gået til dans.
- Ret til ændringer forbeholdes -

NYT

