
SALSA FUERTE 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ – LIPIEC, SIERPIEŃ 2021 

 

KURSY REGULARNE (zajęcia cykliczne – 1 raz w tygodniu) 

 Poniedziałek 

 

Wtorek 

 

Środa 

 

Czwartek 

 

17:30-18:30  
SALSA solo 

poziom open 
 

BACHATA solo 

poziom open 

19:30-20:30 

SALSA – p. początkujący 

NOWA GRUPA 
start: 12.07 

Kurs trwa 4 tygodnie 

SALSA – p. kontynuacyjny 

Zajęcia doszkalające 

13.07, 20.07 

BACHATA – p. początkujący 

NOWA GRUPA 
start: 14.07 

Kurs trwa 4 tygodnie 

BACHATA – p. kontynuacyjny 

Zajęcia doszkalające 
15.07, 22.07 

     

19:30-20:30 

BACHATA – p. początkujący 

NOWA GRUPA 
start: 09.08 

Kurs trwa 4 tygodnie 

SALSA – p. kontynuacyjny 

Zajęcia doszkalające 

03.08, 10.08, 17.08 

SALSA – p. początkujący 

NOWA GRUPA 
start: 11.08 

Kurs trwa 4 tygodnie 

BACHATA – p. kontynuacyjny 

Zajęcia doszkalające 
12.08, 19.08 

Legenda: 

kolor - zajęcia solo – cały lipiec i sierpień, start: 06.07, poziom open – dla każdego znającego krok podstawowy 

kolor – zajęcia w parach – poziom początkujący – NOWE GRUPY. Planowane 2 nabory: 1 grupa – start 12.07, 2 grupa – start: 09.08. Każdy kurs trwa 4 tygodnie 

kolor – zajęcia w parach – poziom kontynuacyjny – dla obecnych grup. Zajęcia mają charakter warsztatowy, doszkalający  

 

 

 

 

 



KURSY INTENSYWNE SOLO – choreograficzne 

 

termin Dni i godziny Rodzaj zajęć Instruktor poziom liczba godzin 

05-09.07 Poniedziałek - piątek, 18:30-20:30 SALSA Kasia S/Z 10 

12-16.07 Poniedziałek - piątek, 18:30-19:30 

w piątek extra godz. 18:30-20:30 
BACHATA lady styling Madzia S 6 

19-23.07 Poniedziałek - piątek, 18:30-19:30 

w piątek extra godz. 18:30-20:30 
SALSA Madzia P 6 

26-30.07 Poniedziałek - piątek, 18:30-19:30 
wtorek, czwartek i piątek, 19:30-20:30 

BOOGALOO Kasia dla tańczących salsę 8 

02-05.08 Poniedziałek - czwartek, 18:30-19:30 

w czwartek extra godz. 19:30-20:30 
BURLESKA only for lady Iza Open 5 

09-13.08 Poniedziałek - piątek, 18:30-19:30 
w piątek extra godz. 19:30-20:30 

BACHATA Madzia P 6 

16-20.08 
Poniedziałek - piątek, 18:30-19:30 
w piątek extra godz. 19:30-20:30 

REGGAETON Łukasz Open 6 

23-27.08 Poniedziałek - piątek, 18:30-19:30 
+ we wtorek, czwartek i piątek 19:30-20:30 

SALSA FOOTWORK Kasia/Łukasz P/S 8 

Poziomy: 

Open – poziom przeznaczony dla każdego – dla już tańczących i rozpoczynających naukę 
P – poziom podstawowy – dla rozpoczynających naukę lub tańczących od kilku tygodni 
S – poziom średniozaawansowany – dla tańczących od kilku miesięcy, uczestnicy zajęć p2, p3, s2, s2, s3 
Z – poziom zaawansowany – dla tańczących od kilku miesięcy, uczestnicy zajęć s1, s2, s3, z – dla grup  

 

 

 



KURSY INTENSYWNE W PARACH – choreograficzne 

 

termin Dni i godziny Rodzaj zajęć Instruktor poziom liczba godzin 

05-09.07 
Poniedziałek – piątek 
20:30-22:30 

BACHATA choreo Kasia i Mateusz S/Z 10 

12-16.07 Poniedziałek – piątek 
20:30-22:30 

INFO już wkrótce Madzia  
10 

19-23.07 Poniedziałek – piątek 
20:30-22:30 

INFO już wkrótce Madzia  
10 

26-30.07 Poniedziałek – piątek 
20:30-22:30 

SALSA choreo Kasia i Rafał S/Z 
10 

02-05.08 Poniedziałek – piątek 
20:30-22:30 

BACHATA sensual choreo Mateusz P/S 
10 

09-13.08 Poniedziałek – piątek 
20:30-22:30 

SALSA Madzia i Marcin 
P0 10 

16-20.08 
Poniedziałek – piątek 
20:30-22:30 

DISCOFOX – taniec użytkowy Łukasz i Iza P0 
10 

23-27.08 Poniedziałek – piątek 
20:30-22:30 

SALSA choreo Łukasz 
P/S 10 

Poziomy: 

P0 – poziom początkujący – dla tych, którzy wcześniej nie tańczyli 
P – poziom podstawowy – dla rozpoczynających naukę lub tańczących od kilku tygodni – grupa wtorkowa (salsa+bachata) grupa środowa (bachata, 
21:00) 
S – poziom średniozaawansowany – dla tańczących od kilku miesięcy, uczestnicy zajęć p2, p3, s2, s2, s3 – grup poniedziałkowa (bachata), grupy środowe 
(salsa+bachata), grupa czwartkowa (bachata) 
Z – poziom zaawansowany – dla tańczących od kilku miesięcy, uczestnicy zajęć s1, s2, s3, z – dla grup 

 

 



CENNIK zajęć wakacyjnych: 

 

Kursy regularne – zgodnie z cennikiem dostępnym na naszej stronie www.salsafuerte.pl 

Kursy intensywne, choreograficzne: 

Zajęcia w parach – 10 h + praktis – 198 zł/osobę 

Zajęcia solo:  

10h – 198 zł 

8h – 160 zł 

6h – 120 zł 

5h – 100 zł 

Powyższe ceny dotyczą pierwszego kursu. Na każdy kolejny 20% zniżki 

http://www.salsafuerte.pl/

