
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrh jednotlivých lekcí: 
                vždy od 19.00 do 22.00 hodin 

 

  

 
ZÁŘÍ: 

 1. lekce 28. září 2018 pátek 

 zahájení  

2. lekce 29. září 2018 sobota 

   
 

ŘÍJEN: 

 3. lekce 5. října 2018 pátek 

4. lekce 12. října 2018 pátek 

5. lekce 19. října 2018 pátek 

6. lekce 26. října 2018 pátek 

 
raut 
  

 
LISTOPAD: 

 
7. lekce 2. listopadu 2018 pátek 

8. lekce 9. listopadu 2018 pátek 

9. lekce 10. listopadu 2018 sobota 

 
fotografování 

 10. lekce 16. listopadu 2018 pátek  

                            veřejná prodloužená 

hraje taneční orchestr Combo 2 Litomyšl 

11. lekce 23. listopadu 2018 pátek 

12. lekce 30. listopadu 2018 pátek 

 
 

PROSINEC:  

13. lekce 7. prosince 2018 pátek 

veřejná dokončená - Věneček 

hraje taneční orchestr Combo 2 Litomyšl 

 



                     PŘIHLÁŠKA                                       

 KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY                     

      podzim 2017                        
                 

     Tylův dům, Vrchlického 53, Polička                                                                         
 

 

                                     

Jméno účastníka kurzu: 

   
..................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                        
Bydliště: 

 
..................................................................................................................................................                                   
Datum narození: 

  
..................................................................................................................................................                                                                                                                                          
Číslo telefonu:                   

         
 ..................................................................................................................................................            

 E-mail, na který budou poslány informace:                                                                                                                                                                                                                            

 
..................................................................................................................................................    
 

Účastníci do 18 let  -  jméno jednoho rodiče                                                                                                                                                                                                                         

 
..................................................................................................................................................  

a číslo jeho telefonu:                                                                                                                                                                                                                          

 
..................................................................................................................................................  

a jeho e-mailová adresa, na kterou budou poslány informace:                                                                                                                                                                                                                          

 
..................................................................................................................................................  

          
                                  ....................................................................................             
               podpis účastníka nebo zákonného zástupce                                           

 

 

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY  

     podzim 2018 
                              

Pořádá:   Tylův dům 

     Vrchlického 53, 572 01  Polička  
     

Místo konání:   velký sál Tylova domu 
                                                                                       

Den a čas konání:   od 28. září do 7. prosince 2018 

 vždy v pátek od 19.00 do 22.00 hodin 

 (+ 2 x sobota) 
                    

Cena kurzu:  1.500,- Kč za jednotlivce                                                                                                                                                                                                                 

Kurz obsahuje: 13 lekcí po 3 hodinách 

     včetně veřejné prodloužené, věnečku a rautu 
                                                                                        

Vyučuje:  Taneční škola   Ellis  Svitavy 
  
Poznámka:  

- účastníci kurzu mladší 18 let mohou odejít předčasně pouze na základě 

písemné omluvenky podepsané rodiči   

- všichni účastníci mají zákaz požívání alkoholických nápojů v čase konání  

tanečního kurzu     
Důležitá informace: 
na www.tyluvdum.cz naleznete podrobnější informace a Řád tanečního kurzu 

Tylova domu v Poličce. Zaplacením kurzovného se účastník Kurzu tance a 

společenské výchovy zavazuje tento řád respektovat. 

  

Přihlášky platbou v hotovosti v kanceláři Tylova domu: 

od  14.  do  24. května 2018 
 

Kurz je určen pro chlapce a děvčata, kteří dosáhnou v roce 2018 16 let.                                                                                                                                        

Přihláška je závazná a je možné ji zrušit pouze ze zdravotních důvodů. 
V případě většího počtu přihlášených dívek nebo chlapců se při volných místech taneční 

pár bere k přihlášení přednostně – musí však odevzdat a zaplatit kurzovné společně. 

                 

Informace: 
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01  Polička                                                                                                                                                            

tel : 461 725 204, mob.: 739451 369 

e-mail : kurzy@tyluvdum.cz, www.tyluvdum.cz 
           

Úřední hodiny:   pondělí a středa - 8.
00

 až 17.
00

 hod. 

     úterý a čtvrtek   -  8.
00

 až 15.
30

 hod.     

     polední přestávka - 11.
30

 až 12.
00

 hod. 


