TANGOSCHOOL PI KORTE CURSUS MEI/JUNI 2022 (9 mei t/m 30 juni)
CURSUSINFORMATIE
De cursus bestaat uit 7 lessen door Peter & Ina. De eerste lessen zijn op ma 9, woe 11 en do 12 mei.
Er zijn geen lessen op: do 26 mei (Hemelvaartsdag), ma 6 juni (2de Pinksterdag), en woe 8 juni.
De laatste lessen van deze cursus zijn op ma 27, woe 29 en do 30 juni.
Het eindfeest is op zaterdag 2 juli bij “In ’t Holt 1654”.
*Noteer alle data goed in je agenda!
CURSUSROOSTER
Maandag
Beginners 2 vervolg
Gevorderd/Vergevorderd

19.30 - 20.30 uur
20.30 - 21.30 uur

Woensdag
Beginners 1 vervolg
Vergevorderd (X)
*Practica PI (oefensalon)

19.00 - 20.00 uur
20.00 - 21.00 uur
21.00 - 23.00 uur (tijdens de lesweken)

Donderdag
Midden vervolg
Vergevorderd (X)

19.30 - 20.30 uur
20.30 - 21.30 uur

Adres: Ocho de Mayo, Hoekstraat 42, 9712 AP Groningen
KOSTEN VAN DE CURSUS PER PERSOON:
. Cursus van 7 lessen
: € 105,. Elke extra cursus door dezelfde persoon
binnen dezelfde cursusperiode
: € 70,Losse les: € 20,- per persoon per keer.
STUDENTENTARIEF:
. Cursus van 7 lessen
: € 80,. Elke extra cursus door dezelfde persoon:
binnen dezelfde periode
: € 55,*Wanneer studententarief?
De studentenkorting wordt alleen toegepast na tonen van je geldige collegekaart.
Heb je een reguliere baan en volg je daarnaast een studie dan kunnen we je de studentenkorting
helaas niet geven.
INSCHRIJVEN:
Vul het inschrijfformulier in tijdens de les of op onze site:
https://peterenina.nl/cursusinformatie/tarieveninschrijven/
Wanneer wij je inschrijfformulier hebben ontvangen ben je officieel ingeschreven.
Plaatsing geschiedt op volgorde van inschrijving.
BETALEN:
Vóór aanvang van de cursus op rekening NL71 ABNA 041 61 52 465 t.n.v. I. Hulshoff o.v.v. je naam en
lestijd of contant, uiterlijk op de eerste les.
Lesgeld wordt niet gerestitueerd.
*N.B. Er zijn altijd mogelijkheden om de gemiste lessen in te halen echter alleen binnen de lopende
cursus (niet van het voorgaande seizoen). Graag eerst even overleggen of er plek is.

