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Guildfordi csoport – 2020 tavaszi term 

 

Időpontok 8 alkalom (2020 január-március) 

január 10, 17, 31,*     február 7, 28,     március 6, 20, 27     (*jan 31-én rövid foglalkozás 17h-18h közt) 

Helyszín Merrow Methodist Church, Bushy Hill Drive, Guildford, GU1 2SH 

 Csillagocskák (3-7 évesek) Kisprofik (7+ évesek) 

Foglalkozások 17.00 – 18.00 (illetve 18.15) 

50+30 perces foglalkozás 

18.00 – 19.00 

60 perces foglalkozás (jöhetnek korábban) 

Az első óra az óvódások korosztályához szól, ahol gyermekjátszókat tanulunk valamint 
készségfejlesztő, ritmikai és dinamikai gyakorlatokat játszunk, majd egyszerűbb 
elemekből álló táncokat tanulunk. Ebben az első órában egy-két idősebb táncosunk is 
részt vesz, mert így a kicsik a tanároktól és a nagyobb gyerekektől lesik el a lépéseket, 
a nagyok pedig megtanulják irányítani a kisebbeket, például felnőtt segítség nélkül 
elvezetni a gyermekjátszókat. A legkisebbek az órát követő szünet után haza-
mehetnek, de szívesen látjuk őket a következő 30 percben, amikor a gyermekjátékokat 
már összefűzve táncoljuk, s egyszerűbb sorozatokat, koreográfiákat is csinálunk . 

Amikor bonyolultabb táncokat tanulunk, akkor már szétválasztjuk a kicsiket és 
nagyokat, de a picik is táncolhatnak, amíg bírják. 18.00-kor a kicsik foglalkozása véget 
ér, de maradhatnak, ha szeretnének, és csendben figyelhetik a nagyok munkáját, vagy 
a társalgóban kaphatnak színezőket, stb. Az utolsó óra már csak a nagyoknak szól, 
ekkor koreográfiákat tanulunk és gyakorlunk. 

Tandíj £48   (alkalmanként £6) 

• második gyermek:     £36 
• harmadik gyermek:   £24 

£64   (alkalmanként £8) 

• második gyermek:     £48 
• harmadik gyermek:   £32 

Kedvezmények: 

• Családonként a második gyermek tandíjából 25%, a harmadik gyermek 
tandíjából pedig 50% kedvezményt adunk.  

• Minden, tandíjat fizető csillagszemű táncosunk kedvezményesen vehet részt a 
Csillagszeműek Anglia egyéb rendezvényein 

Fizetés A tandíjat egyben (vagy két egyenlő részletben) kérjük megfizetni átutalással.  

Fizetési határidő: 

• 2020 január 17   (teljes tandíj vagy 50% első részlet) 
• 2020 február 28   (részletfizetés esetén 50% második részlet) 

Bankszámla: Csillagszemuek Anglia, Sort code: 40-22-26, Account number: 43836606 

 


