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Misja Szkoły Pierwszego Tańca
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Jestem Aga i pomagam spełniać marzenia przyszłych Par Młodych o pięknym, swobodnym i
wzruszającym Pierwszym Tańcu.

 
Misja, jaka towarzyszy mi przy tworzeniu Szkoły Pierwszego Tańca to przede wszystkim zmiana

wyobrażenia o nim. Dla wielu Par Młodych (a w szczególności dla Panów) nauka tańca kojarzy się ze
stresem, niechęcią, złem koniecznym. Moim celem jest odczarowanie tego wyobrażenia, sprawienie

by nauka Pierwszego Tańca była dla Was przyjemnością, relaksem, wspaniałym, wspólnym
czasem. 

 
Moją misją jest pokazanie Wam wszystkich korzyści, jakie płyną z tańca, sprawienie, że zaczniecie

postrzegać go jako idealny sposób spędzania wolnego czasu. 
 

Wasz Pierwszy Taniec będzie efektem tych starań!
 



Co zyskujecie dzięki współpracy
ze mną?
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Pewność, że Wasza choreografia będzie jedyna w swoim rodzaju i żadna inna para ucząca się u
mnie nigdy nie zatańczy takiego samego układu. Wasz Pierwszy Taniec będzie w 100%
dopasowany do Waszych możliwości, umiejętności i ograniczeń. 

Gwarancja mojej szczerości wobec Was i obiektywizmu - w pracy z Parami Młodymi najbardziej
cenię sobie zaufanie i szczerość.  Jeśli coś nie będzie dobrze wyglądać - powiem Wam o tym i
zmienimy konstrukcję układu tak, abyście zarówno czuli się jak i wyglądali w niej dobrze.

Zero stresu i luźna atmosfera na zajęciach - odczarowywanie mitu o Pierwszym Tańcu
zaczynam od samego początku :)

 



Rodzaje Pakietów
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Pakiet obejmuje 10 indywidualnych spotkań x 60 minut
Zajęcia w dowolnych odstępach czasu
Nauka choreografii Pierwszego Tańca
Nauka podstaw tańców użytkowych
Nauka rytmu, zasad prowadzenia, porozumienia w parze
Nauka swobodnego poruszania się w parze do dowolnej muzyki
Ostatnie zajęcia na sali weselnej (w miarę możliwości)
cena: 1000 zł

Pakiet "Organizacja level master"



Rodzaje Pakietów
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Pakiet obejmuje 6 indywidualnych spotkań x 60 minut
Zajęcia w dowolnych odstępach czasu
Nauka choreografii Pierwszego Tańca 
Nauka poruszania się w rytmie, zasad prowadzenia
Ostatnie zajęcia na sali weselnej (w miarę możliwości)
cena: 650 zł

Pakiet "Spokojnie Kochanie, mamy jeszcze
trochę czasu"



Promocja  
Wirtualne Targi Ślubne
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Promocja obowiązuje przy zakupie dowolnego pakietu i dotyczy tych uczestników Wirtualnych
Targów Ślubnych, którzy podpisali umowę w ramach czasowych wydarzenia

 -10%
na wszystkie pakiety



Kilka przydatnych linków
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+ wideo

Kilka podstawowych wskazówek dotyczących Pierwszego Tańca - wideo

Jakie buty wybrać na zajęcia?

Dlaczego warto umówić się na konsultacje zanim wybierzecie instruktora tańca?

Jak wybrać piosenkę na Pierwszy Taniec?

Kiedy najlepiej zacząć naukę tańca?

Poznajmy się - kilka słów o mnie

Jakie buty wybrać na wesele? - wideo

Jak długo powinien trwać Pierwszy Taniec? - wideo

Czego sie boicie? - o pomyłkach - wideo

https://drive.google.com/file/d/1m4avkWAquNMwYHwGy90RYPu0amLZpqdi/view?usp=sharing
https://fb.watch/3m8fiehHM3/
https://www.facebook.com/SzkolaPierwszegoTanca/photos/a.156842635861586/225041475708368/
https://szkolapierwszegotanca.pl/konsultacje-z-pierwszego-tanca/
https://szkolapierwszegotanca.pl/jaka-piosenka-na-pierwszy-taniec/
https://szkolapierwszegotanca.pl/kiedy-zaczac-nauke-pierwszego-tanca/
https://drive.google.com/file/d/1kp8nfo4oJZIGrhNUoWfBZR_trVhdX3o7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m3ut__THvd3D2uzeEzmCO0CnK5e3KSbB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mKohnPjhh8jLdlCUazRLNXkGMZT_8w3n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mKohnPjhh8jLdlCUazRLNXkGMZT_8w3n/view?usp=sharing
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Kontakt
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Agnieszka Płonka tel. 693 144 930
e-mail: kontakt@szkolapierwszegotanca.pl

https://www.facebook.com/SzkolaPierwszegoTanca

https://www.instagram.com/szkola_pierwszego_tanca
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