
Vasaros šokio mokykla'16 kainų lentelė 

 

Lentelėje nurodyta kaina yra už vieną, pasirinktos šokio disciplinos kursą, kurį sudaro 6 pamokos po 1,5 valandos. 

Praktinės ir kūrybinės laboratorijų kursus sudaro 6 pamokos, atitinkamai po 2 val 45 min ir 3 val kasdien. 

Pamokos yra tęstinės, tad registruojamasi ir mokama už visą 6 dienų kursą. Kuo daugiau kursų pasirinksite, tuo didesnė 

nuolaida jums bus pritaikyta: pasirenkant du kursus taikoma 10 % nuolaida, 3 kursus – 15%, ir t.t. 

Vasaros šokio mokyklos kursai kiekvieną dieną vyks pagal www.dance.lt puslapyje nurodytą  tvarkaraštį.  Paskutinę 

dieną (šeštadienį) vakarinės pamokos bus trumpesnės dėl vakare vykstančio uždarymo renginio. Uždarymo renginys 

yra atviras visiems dalyviams ir jų draugams.  

Pasirinkdami kelis kursus, atkreipkite dėmesį, ar jie vyksta ne tuo pačiu metu.  

Šokio technikų A lygio kursus galima registruotis šokio profesionalams ir šokio specialybių studentams. B lygio šokio 

technikų pamokas rekomenduojame registruotisturintiems ne mažiau negu 2 metų šiuolaikinio, klasikinio ar kt. šokio 

patirtį. Atviras lygis skirtas visiems.  

Kursų kainos 

Vieno šokio technikos kurso (6 dienos po 1,5 val kasdien) kaina 50 eur 

Praktinės ar kūrybinės laboratorijų (6 dienos po 2 val 45 min ar 3 val kasdien) 
kaina 

65 eur 

Vienos pamokos kaina (leidžiama tik suderinus su organizatoriais ir 
mokytojais) 

15 eur 

 

Nuolaidų lentelė 

galioja renkantis du ir daugiau kursų, moksleiviams/ studentams bei ŠŠA nariams 

Pasirenkamų kursų kiekis 
/ tipas 

Suma su nuolaida, 
eur 

Suma su 
moksleivio/studento 

nuolaida, eur 

Suma su ŠŠA 
narystės nuolaida, 

eur 

2 kursai (10% nuolaida) 

50 eur x 2 90 72 58,50 

50 eur + 65 eur 103,50 82,80 67,28 

65 eur x 2  117 93,60 76,05 

3 kursai (15% nuolaida) 

50 eur x 3 127,5 102 82,88 

50 eur x 2 + 65 eur 140,25 112,2 91,16 

50 eur + 65 eur x 2 153 122,4 99,45 

4 kursai (20 % nuolaida) 

50 eur x 4 160 128 104,00 

50 eur x 3 + 65 eur 172 137,6 111,80 

50 eur x 2 + 65 eur x 2 184 147,2 119,60 

50 eur + 65 eur x 3 196 156,8 127,40 

5, 6 kursai (25 % nuolaida) 

50 eur x 5 187,5 150 121,88 

50 eur x 4 + 65 eur 198,75 159 129,19 

50 eur x 3 + 65 eur x 2 210 168 136,50 

50 eur x 6 225 180 146,25 

50 eur x 5 + 65 eur 236,25 189 153,56 

 


