HORARIS CURSOS TRIMESTRE PRIMAVERA (MARÇ – JUNY) 2019
LINDY HOP
•

Curs 10h – 70€ per persona si t’apuntes en parella (noi & noia), 90€ per persona si t’apuntes
sense parella
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

19.30 – 20.30
Inici: 26 març

19.00-20.00
Inici: 27 març

21.00 – 22.00
Inici: 25 març

20.00-21.00
Inici: 28 març

17.00 – 18.00
Inici: 30 març

21.00 – 22.00
Inici: 28 març

NIVELL 2

NIVELL 3

DISSABTE

19.00-20.00
Inici: 28 març

19.00 – 20.00
Inici: 25 març
NIVELL 1

DIJOUS

19.00-20.00
Inici: 27 març

21.00 – 22.00
Inici: 28 març

17.00 – 18.00
Inici: 30 març

DIMECRES

DIJOUS

DISSABTE

18.00-19.00
Inici: 27 març

19.00 – 20.00
Inici: 28 març

18.00-19.00
Inici: 30 març

21.00 – 22.00
Inici: 25 març

NIVELL 4/5

20.30 – 21.30
Inici: 26 març

NIVELL TEMPLARIS

18.30-19.30
Inici: 26 març

JAZZ STEPS - Swing Solo & Charleston
•

Curs 10h – 70€ per persona
DILLUNS
NIVELL 1

18.00 -19.00
Inici: 25 març

NIVELL 2

18.00 -19.00
Inici: 25 març

NIVELL
TEMPLARIS

DIMARTS

18.00-19.00
Inici: 30 març

Més informació: EL TEMPLE DEL SWING. Moles 32, local. 08002 – Barcelona. Tel. 93.125.25.82 -- 692.67.35.35
Web: https://www.swingbarcelona.com
E-mail: info@swingbarcelona.com

HORARIS CURSOS TRIMESTRE PRIMAVERA (MARÇ – JUNY) 2019
SWING SOLO
•

Curs 10h – 70€ per persona

•

Curs 5h – 50€ per persona
DILLUNS

NIVELL 1

18.00 -19.00
Inici: 25 març
Curs 5h

DIMARTS

18.30 – 19.30
Inici: 26 març
Curs 10h

DIMECRES

18.00-19.00
Inici: 27 març
Curs 5h

19.30 – 20.30
Inici: 26 març
Curs 10h

DIJOUS
19.00 – 20.00
Inici: 9 maig
Curs 5h
20.00 – 21.00
Inici: 28 març
Curs 10h
21.00 – 22.00
Inici: 28 març
Curs 10h

18.30 – 19.30
Inici: 26 març
Curs 10h

DISSABTE

17.00-18.00
Inici: 30 març
Curs 10h

18.00-19.00
Inici: 30 març
Curs 5h

20.00 – 21.00
Inici: 28 març
Curs 10h

NIVELL 2
19.30 – 20.30
Inici: 26 març
Curs 10h

19.30 – 20.30
Inici: 26 març
Curs 10h

NIVELL 3

CHARLESTON ANYS 20
•

Curs 10h – 70€ per persona

•

Curs 5h – 50€ per persona
DILLUNS

NIVELL 1

18.00 -19.00
Inici: 13 maig
Curs 5h

DIMARTS

DIMECRES

18.00-19.00
Inici: 15 maig
Curs 5h

DIJOUS
18.00 – 19.00
Inici: 28 març
Curs 10h
19.00 – 20.00
Inici: 28 març
Curs 5h

DISSABTE

18.00 -19.00
Inici: 11 maig
Curs 5h

FORMA INSCRIPCIÓ:

Envia un correu electrònic a info@swingbarcelona.com indicant el curs i nivell que t’interessa i les
següents dades:
• Nom i cognom
• Correu electrònic
• Mòbil de contacte
• Data de naixement
Si t’apuntes a un curs de Lindy Hop i vens amb parella cal que també ens enviïs les seves dades.
Més informació: EL TEMPLE DEL SWING. Moles 32, local. 08002 – Barcelona. Tel. 93.125.25.82 -- 692.67.35.35
Web: https://www.swingbarcelona.com
E-mail: info@swingbarcelona.com

HORARIS CURSOS TRIMESTRE PRIMAVERA (MARÇ – JUNY) 2019
ACTIVITATS INCLOSES EN ELS CURSOS I EXCLUSIVES PER ALS ALUMNES DEL TRIMESTRE
SWING DANCE PARTY
Ball social de l’escola que es celebra cada
tercer dissabte de mes de 20 a 22h des del
mes d’octubre fins al mes de juny inclosos.
Gratuït per als alumnes matriculats a
qualsevol dels cursos del trimestre.

DOCTOR SWING
Els alumnes de qualsevol curs poden repassar
i resoldre dubtes amb l’ajuda individualitzada
dels professors. Es fa el tercer dissabte de
cada mes de 19 a 20h des del mes d’octubre
fins al mes de juny inclosos.
Preu: 1 euro per persona.

IMPORTANT:
•
L’escola es reserva el dret de modificar o suspendre qualsevol grup que no hagi assolit un mínim de 10 persones o bé,
que no estigui equilibrat en el número de leaders i followers.
•
A El Temple del Swing procurem que, a les classes, tothom tingui parella de ball però, no us garantim que sempre sigui
possible. De la mateixa manera, en el moment de la inscripció no us garantim la vostra plaça si veniu sense parella.
•
El centre es reserva el dret de canviar el professorat, l’hora, dia o ubicació de les classes en cas que ho consideri
oportú.
•
L’import del curs s’ha de formalitzar en un únic pagament, en efectiu, el primer dia del curs.
•
Es pot provar una classe el primer dia del curs. Caldrà però, pagar-la com a classe suelta i l’import de la mateixa és de
12 euros, a pagar en efectiu abans de la classe.
Si es ve sense parella només es pot fer classe de prova en els cursos en els que no calgui parella de ball i si es vol
provar una classe de Lindy Hop, caldrà venir amb parella (noi i noia) i cadascun haurà d’abonar 12 euros en efectiu
abans de la classe.
Si finalment, es formalitza la inscripció al curs, es descomptaran els 12 euros de l’import total del mateix.
•
Una vegada formalitzat el pagament i iniciades les classes, en el cas que l’alumne/a no continuï el curs al que estava
inscrit/a no se li retornarà, sota cap concepte, l’import abonat ni es guardarà la plaça per un altre trimestre. Només es
retornaran els diners en el cas que l’escola suspengui el grup
•
Pel que fa a la recuperació de les classes, si l’alumne/a no pot assistir a la seva classe, pot recuperar-la prèvia
autorització de l’escola. Podrà recuperar-la preferentment un altre dia de la mateixa setmana i si no pogués, pot fer-ho
un dia d’una altra setmana sempre que sigui en el trimestre en curs. Les recuperacions només seran possibles quan hi
hagi un altre grup del mateix nivell obert i disponible. Per fer-ho, cal enviar un correu electrònic a
info@swingbarcelona.com indicant el dia que es vol recuperar la classe.
•
Les persones que ja han ballat swing i volen apuntar-se a un nivell diferent del nivell 1, caldrà que facin una prova de
nivell per tal que els professors valorin el seu nivell de ball i determinin el curs més adient per a elles.
•
La inscripció a qualsevol dels cursos o tallers realitzats al centre comporta l’acceptació de les normes anteriorment
esmentades.

Més informació: EL TEMPLE DEL SWING. Moles 32, local. 08002 – Barcelona. Tel. 93.125.25.82 -- 692.67.35.35
Web: https://www.swingbarcelona.com
E-mail: info@swingbarcelona.com

