REGULAMIN
CASA BUENA:
1.
Casa Buena to centrum kultury iberoamerykańskiej. Jego częścią jest szkoła tanga argentyńskiego, inspirowana
techniką tanga tradycyjnego, której nauczają nasi Mistrzowie z Buenos Aires. Są oni spadkobiercami działalności
Carlosa Gavito – tancerza, dzięki któremu odrodził się styl milonguero.
2.
Nasi nauczyciele podczas zajęć grupowych i indywidualnych dokładają wszelkich starań, by każdy uczestnik odkrył
swoją przestrzeń interpretacji i improwizacji w ramach tej samej techniki. By każdy odnalazł w tangu siebie.
KURSY:
1.
Kursy w Casa Buena podzielone są na poziomy zaawansowania. Nauczyciele, na podstawie indywidualnych
predyspozycji, decydują o przeniesieniu uczestników do grup bardziej zaawansowanych.
2.
Zajęcia grupowe odbywają się regularnie w sali tanecznej szkoły. Składają się z rozgrzewki, ćwiczeń techniki,
nauki kroków i figur oraz improwizacji.
3.
Każde zajęcia grupowe trwają 1,5 h.
LEKCJE INDYWIDUALNE:
Na lekcje indywidualne umawiamy się z nauczycielami według grafiku dostępności sal tanecznych.
PRAKTYKA W CASA BUENA:
W każdą środę organizujemy dla naszych uczniów otwartą praktykę, podczas której pełni dyżur jeden z nauczycieli.
MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ:
1.
Dajemy naszym uczniom możliwość odrobienia opuszczonych zajęć.
2.
Należy się na nie zgłosić najpóźniej 1 dzień wcześniej drogą mailową na adres kontakt@casabuena.pl lub smsową
na nr 793 963 700.
EVENTY:
Casa Buena organizuje regularne oraz okazjonalne milongi, festiwale, maratony, a także koncerty.
PŁATNOŚCI:
1.
Płatności dokonujemy z góry za cały miesiąc.
2.
Płatności dokonujemy do 5-go dnia nowego miesiąca.
3.
Rachunek bankowy: Casa Buena Sp. z o.o. w BZ WBK nr 29 1090 2590 0000 0001 3329 4838.
CENNIK:
1.
Karnety miesięczne:
- tango - zajęcia grupowe: 120 zł
- tango - technika (osobno dla pań i panów): 100 zł
- Joga dla tancerzy (zajęcia wspomagające): 60 zł
2.
Zajęcia pojedyncze:
- tango - zajęcia grupowe: 40 zł
- tango - technika (osobno dla pań i panów): 30 zł
- Joga dla tancerzy (zajęcia wspomagające): 20 zł
3.
Pakiety:
- tango zajęcia grupowe + technika: 200 zł
- tango zajęcia grupowe + technika + joga: 250 zł
- tango technika + joga: 140 zł
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