
 

VASAROS ŠOKIO MOKYKLA’17 

kainų lentelė 

 

 

Pamokos yra tęstinės, tad registruojamasi ir mokama už visą kursą (3 arba 6 dienų). Šokio pamokos kiekvieną dieną 

vyks pagal tą patį tvarkaraštį. Pasirinkdami kelis kursus, atkreipkite dėmesį, ar jie vyksta ne tuo pačiu metu ir 

pasirinkite sau tinkamo lygio pamokas. 

Kursų kainos 

Pamokų kursai Vieno kurso kaina 

Šiuolaikinio šokio technika „Happy Feet“: 6 pamokos po 1,5 val 55 eur 

Šiuolaikinio šokio technika „Sequencing Through“: 6 pamokos po 1,5 val 55 eur 

Baletas: 6 pamokos po 1,5 val 55 eur 

Šiuolaikinio šokio technika ir balso kompozicija: 6 pamokos po 2,5 val 70 eur 

Šiuolaikinio šokio technika ir kompozicija: 3 pamokos (pirmadienį - trečiadienį 
ARBA ketvirtadienį - šeštadienį) po 4,5 val 

70 eur 

 

Nuolaidų lentelė 

Nuolaida taikoma moksleiviams, studentams, Šiuolaikinio šokio asociacijos nariams. Taip pat renkantis 2 ir daugiau 

kursų: kuo daugiau kursų pasirinksite, tuo didesnė nuolaida jums bus pritaikyta: pasirenkant du kursus taikoma 10 % 

nuolaida, 3 kursus – 15%, ir t.t. 

Pasirenkamų kursų kiekis 
/ tipas 

Suma su nuolaida, 
eur 

Suma su 
moksleivio/studento 

nuolaida, eur 

Suma su ŠŠA 
narystės nuolaida, 

eur 

55 eur x 1  44,00 35,75 

70 eur x 1  56,00 45,50 

2 kursai (10% nuolaida) 

55 eur + 55 eur 99,00 79,20 64,35 

55 eur + 70 eur 112,50 90,00 73,13 

70 eur +70 eur 126,00 100,80 81,90 

3 kursai (15% nuolaida) 

55 eur + 55 eur + 55 eur 140,25 112,20 91,16 

55 eur + 55 eur + 70 eur 153,00 122,40 99,45 

55 eur + 70 eur + 70 eur 165,75 132,60 107,74 

4 kursai (20 % nuolaida) 

55 + 55 + 55 + 55 176,00 140,80 114,40 

55 + 55 + 55 + 70 188,00 150,40 122,20 

55 + 55 + 70 + 70 200,00 160,00 130,00 

5 kursai (25 % nuolaida) 

55 + 55 + 55 + 55 + 70 217,50 174,00 141,38 

 


