
NAJLEPSZE STUDIO TAŃCA NA PODLASIU 

 zaprasza dzieci z kl."0"-VI  

na zajęcia TANECZNY MIX !!! 

PROGRAM NAUKI:  w  trakcie zajęć dzieci uczą się tańca towarzyskiego, dyskotekowego                                   

i  nowoczesnego. Rozgrzewki zawierają elementy baletu. Uczniowie poznają ciekawe układy 

choreograficzne tańczone do najnowszych przebojów. 

Nasze zajęcia: 

 wyrabiają nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała 

 kształtują i rozwijają sprawność fizyczną, koordynację ruchową i poczucie rytmu  

 uczą kroków, figur i układów tanecznych 

 kształtują wyobraźnię przestrzenną 
 

Nasza KADRA: 

-dyplomowani instruktorzy tańca, młodzi ludzie pełni pasji i zaangażowania, doskonale przygotowani 

i przede wszystkim kochający pracę z dziećmi. 

Szkoła z tradycjami: 

Nasze Szkoła Tańca istnieje od 2000r, założycielką Studia Tańca Twist jest Katarzyna Klim – sędzia 

Federacji Tańca Sportowego, dyplomowany instruktor tańca/ choreograf. Jej uczniowie obecnie 

tworzą kadrę naszego Studia. 

 Od wielu lat organizujemy: kolonie taneczne, ogólnopolskie i międzynarodowe turnieje tańca, 

przeglądy taneczne dla przedszkolaków oraz Międzynarodowy Dzień Tańca  w Białymstoku. 

NASZE SUKCESY: 

Nasi uczniowie to: Wicemistrzowie Polski, finaliści programu You Can Dance,  wielokrotni Mistrzowie 

Okręgu Podlaskiego, zwycięzcy i finaliści ogólnopolskich i międzynarodowych turniejów tańca. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

-  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w ramach jednej godziny lekcyjnej (45 min) w klasach I-VI i 30 

min w klasach „0”  i w przedszkolu, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć i ferii 

- zajęcia odbywają się na terenie szkoły do której uczęszcza dziecko 

- godziny zajęć są dopasowane do planu lekcji 

- rozpoczęcie nauki od połowy września  

- opłata miesięczna za zajęcia jest uzależniona od ilości planowanych zajęć w danym miesiącu 

(tabela). Opłatę prosimy uiszczać „z góry” na pierwszych zajęciach w danym miesiącu bezpośrednio u 

instruktora lub na konto Studio Tańca Twist mBIZNES Konto 94 1140 2004 0000 3002 5562 5584 



ILOŚĆ ZAJĘĆ 
W 

MIESIĄCU 
CENA ZA KARNET 

 
PRZEDSZKOLAKI i Kl. „0”  

czas zajęć 30 min. 
UCZNIOWIE KLAS I – VI 

czas zajęć 45 min. 

1 10 zł 
15 zł 

 

2 20 zł 
30 zł 

 

3 25 zł 
40 zł 

 

4 30 zł 
50 zł 

 

5 35 zł 
55 zł 

 

- po odebraniu deklaracji wstępnych termin i miejsce zajęć ustalane są z Dyrekcją Szkoły,  następnie 

informacje te są przekazywane dzieciom i rodzicom 

- na życzenie rodziców zabieramy dzieci ze świetlicy 

- dzieci uczestniczą w pokazach i turniejach tańca 

 Dzięki wspaniałej zabawie, muzyce i atmosferze jaka panuje na zajęciach młodzi tancerze 

poznają różne style tańca, które prezentują na turniejach tańca, uroczystościach szkolnych, 

przeglądach i konkursach. 

 Studio Tańca Twist Katarzyna Klim 

www.twist.bialystok.pl 

Tel. 504-076-571; 502-711966; twist@poczta.onet.pl; www.facebook.com/twistbialystok 

 

ZAPRASZAMY !!! 
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