
 

Vasaros šokio mokykla’14 
 

2014 m. rugpjūčio 11 – 16 d. , MENŲ SPAUSTUVĖ (Šiltadaržio g.6 , Vilnius) 

Vardas, pavardė  

Gimimo data  Adresas  

Telefonas  El. paštas  

Mokymosi įstaiga/ 
darbovietė 

 Moksleivio / studento 
pažymėjimo Nr. 

 

Pažymėkite, jei reikės kursų 

pažymėjimo  
 Pažymėkite, jei reikės 

sąskaitos-faktūros 
 

Šokio patirtis. Jei dalyvaujate 

pirmą kartą ir registruojatės į 
A lygį, prašome atsiųsti trumpą 

CV 

 

 

 
DALYVIO MOKESTIS IR REGISTRACIJA 

Kursas Kaina Lt 

Pasirenkami kursai ir lygis 

A B A / B 

Šiuolaikinio šokio technika (A/B lygiai) 
Samir Calixto (Brazilija/Nyderlandai) 

150    

„Play full“ repertuaras (A lygis) 
Fornier Ortiz Bedoya (Kolumbija/Suomija) 

150    

Partneriavimas (A/B lygiai) 

Fornier Ortiz Bedoya (Kolumbija/Suomija) 

150    

Baletas (A/B lygiai) 

Ido Tadmor 

150    

Axis Syllabus sistema (A/B lygiai) 

Matthew Smith (Naujoji Zelandija) 

150    

Afro šokis (A/B lygiai) 

Daudet Grazai (Dramblio Kaulo Krantas/Prancūzija) 

150    

Kūrybinė laboratorija  

Olga Tsvetkova (Rusija/ Nyderlandai) 

190    

VIENA PAMOKA 40    

 

Su taisyklėmis* susipažinau ir sutinku laikytis:   _____________________________________ 

                                                            (vardas, pavardė, parašas) 

 

NUOLAIDOS** IR MOKĖJIMAS 

2 kursai 10% nuolaida Dalyvio mokestį galima sumokėti iki rugpjūčio 7 d. pervedant į VšĮ 

Lietuvos šokio informacijos centras, Šiltadaržio g.6, Vilnius LT-01124, įmonės 

kodas 110064529, sąskaitos Nr. LT32 70440 60001085340, AB SEB bankas, 

banko kodas 70440 arba Lietuvos šokio informacijos centre (Šiltadaržio skg. 

6, Vilnius, Menų spaustuvė, 3 aukštas) iš anksto susitarus telefonu. 

Informacija: tel. +370 5 204 08 35; info@dance.lt, www.dance.lt 

3 kursai 15% nuolaida 

4 kursai 20% nuolaida 

5 kursai 25% nuolaida 

Moksleiviams 
ir studentams 

20% nuolaida 

 

 
Rėmėjai:      LIETUVOS RESPUBLIKOS                 Partneriai: 
                   KULTŪROS TARYBA        

mailto:info@dance.lt


 

 

*Taisyklės 

 
 
1. Rengėjai pasilieka teisę keisti ir tikslinti programą, savo nuožiūra formuoti grupes ir neregistruoti 

dalyvių, jeigu jų susirenka daugiau, negu gali tilpti salėse. 

2. Pirmenybė teikiama anksčiau užsiregistravusiems, gavusiems patvirtinimą ir susimokėjusiems už 

kursus  dalyviams. 

3. Į A lygio kursus galima registruotis šokio profesionalams ir ne žemesnio negu 3 kurso šokio 

specialybių studentams. Į B lygį rekomenduojame registruotis turintiems ne mažiau negu 2 metų 

šiuolaikinio ar klasikinio šokio patirtį. 

4. Dėstytojas po pirmosios pamokos turi teisę savo nuožiūra perkelti dalyvį į kitą lygį. 

5. Rengėjai pasilieka teisę filmuoti ir/ar fotografuoti pamokas bei be dalyvio leidimo ar kompensacijos 

panaudoti jo atvaizdą, užfiksuoti jo veiksmus ir pareiškimus bet kokioje tiesioginėje arba įrašytoje 

garso ar vaizdo medžiagoje ar kitose priemonėse, skirtose transliavimui, viešam demonstravimui, 

publikavimui, platinimui bei renginio dokumentavimui.  

6. Dalyviams pamokas filmuoti ir fotografuoti draudžiama.  

7. Kursus keisti ar jų atsisakyti galima tik pirmą dieną, suderinus su rengėjais ir sutikus to dalyko 

dėstytojui. 

8. Pinigai už praleistus užsiėmimus grąžinami tik pateikus gydytojo pažymą, įrodančią negalėjimo 

dalyvauti kursuose priežastį. 

9. Visą renginio laikotarpį dalyviai užsiėmimo pradžioje turi pasižymėti lankymo lape. Rengėjai arba 

dėstytojas turi teisę i pamoką neįleisti dalyvio, pavėlavusio daugiau negu 5 minutes. 

10. Pažymėjimai išduodami tik tiems dalyviams, kurie lankė visą pamokų kursą.  

11. Dalyviai privalo laikytis švaros ir tvarkos, nešiukšlinti, netriukšmauti bei netrukdyti pamokų.  

12. Rengėjai neatsako už rūbinėse paliktus daiktus. Rekomenduojame vertingus daiktus pasiimti į salę. 

13. Rengėjai neatsako už seminaro metu patirtas traumas, sužalojimus ar bet kokias sveikatos 

problemas. Dalyviai atsakingi už savo sveikatos būklę ir dalyvauja pamokose savo rizika. Jie 

privalo iš anksto perspėti dėstytoją apie savo sveikatos problemas, jei tokių yra.  

14. „Vasaros šokio mokyklos’14“ rengėjai neteikia automobilių saugojimo aikštelės paslaugų. 

15. Nesilaikantys taisyklių, dalyviai gali būti šalinami iš pamokų, negrąžinant mokesčio už praleistas 

pamokas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

**VASAROS ŠOKIO MOKYKLA’14 

nuolaidų skaičiuoklė 

 

 

  Pasirenkamų kursų kiekis Nuolaida  

 + moksleivių/studentų 

nuolaida 

2 kursai (10%) 

  150 x 2  270 216 

  150 + 190 306 244.8 

3 kursai (15%) 

  150 x 3 382.5 306 

  150 + 150 + 190 416.5 333.2 

4 kursai (20%) 

  150 x 4 480 384 

  150 + 150 + 150 + 190 512 409.6 

5 kursai (25%) 

  150 x 5 562.5 450 

  150 + 150 + 150 + 150 + 190 592.5 474 


