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·  ODRASLI (leta niso pomembna) PRIČETEK med 18. in 22.9.2017 
(odvisno od lokacije)
Plesni tečaj HIP HOP MAME poteka enkrat tedensko po 60 minut.
Plesni program je namenjen odraslim, ki si želijo plesne rekreacije. 
Ob prijetnih ritmih glasbe vas popeljemo po plesišču in vas 
spoznamo z različnimi plesnimi s�li. Korake nato združimo v 
koreografijo in tako vsakič nastane nekaj novega. Vadba je zelo 
zabavna, nikoli enolična in vedno doseže svoj vrhunec znanja, 
užitka in napredovanja. Plesno predznanje ni potrebno.

HIP HOP MAME

· OBA
Za mladoporočenca pripravimo prav poseben otvoritveni ples, ki 
bo očaral  vse svate.  Da bosta lahko preplesala celo poročno noč,
pa vaju naučimo še drugih plesnih korakov. 
·Ž ENIN/NEVESTA
Presene�  in očaraj ga/jo na vedno bolj popularen način, tako da 
skupaj s svojimi fan�/dekle� zables�š kot prava pop zvezda, 
odplešeš svojo najljubšo plesno točko in s tem zagotoviš otvoritev 
prave plesne zabave.
POROČNI PAKET vsebuje plesni tečaj 5x 90 minut, koreografijo in 
glasbeni mix za 200,00 €.

POROČNI PAKET

PREDPRIJAVE ZBIRAMO OD 21.8.2017 na maja@guapa.si 
Zagotovite si svoje mesto v izbrani skupini.
Oglejte si urnik plesnih vaj na www.guapa.si

GUAPA PLESNI PROGRAM 
2017/2018

· CICI BALET (3–5 let) PRIČETEK v torek 19.9.2017
·C ICI HOP 1 (2,5-4 let) / CICI HOP 2 (4-5 let) / CICI HOP 3 (5–6 let) 
PRIČETEK med 18. in 22. septembrom 2017 (odvisno od lokacije)
Plesni tečaji CICI HOP 1, 2, 3 in CICI BALET potekajo enkrat tedensko 
po 30 - 45 minut. 
Program temelji na učenju osnovnih gibalnih sposobnos� skozi ples 
in plesne igre. 
Plesno predznanje ni potrebno.

PREDŠOLSKI PROGRAMI

TEKMOVALNI PROGRAMI
· JAZZ nadaljevalci (od 13 let naprej) PRIČETEK v četrtek 7.9.2017
·H IP HOP začetniki/mladinci/člani PRIČETEK v ponedeljek 4.9.2017
Plesni tečaji JAZZ n. in HIP HOP z., m., č. potekajo 1x – 2x tedensko 
po 90 minut. Program temelji na razvoju tehničnega plesnega 
znanja v različnih s�lih, ki se lahko kombinirajo med sabo. 
Plesno predznanje je potrebno.

· BALET (6-9 let) PRIČETEK v torek 19.9.2017
·J AZZ začetniki (8–12 let) PRIČETEK v četrtek 7.9.2017
·M INI HIP HOP 1 (6-8 let) PRIČETEK med 4. in 22.9.2017 
(odvisno od lokacije)
·M INI HIP HOP 2 (9–12 let) PRIČETEK med 4. in 22.9.2017 (odvisno 
od lokacije)
Plesni tečaji BALET, JAZZ z. in MINI HIP HOP 1,2 potekajo enkrat 
tedensko po 60 minut. 
Program temelji na spoznavanju in razvijanju plesnih prvin. 
Plesno predznanje ni potrebno.

ŠOLSKI PROGRAMI

CENIK

ŠTEVILO VAJ
TRAJANJE

1X
TEDENSKO

2X
TEDENSKO

3X
TEDENSKO

30 min

45 min
60 min

90 min

19,00 €

21,00 €

26,00 €

30,00 €

34,00 €

42,00 €
48,00 €

Tekmovalci: 40 € Tekmovalci: 55 €

55,00 €
63,00 €

CENE MESEČNE ČLANARINE V SUBVENCIONIRANIH DVORANAH **V DVORANAH KJER NI SUBVENCIJE SO CENE TEČEJEV ZA 10% VIŠJE**
Seznam subvencioniranih dvoran najdete na  www.guapa.si

POPUSTI

VPISNINA

20% popust imata oba člana iz iste družine
30% popust imajo vsi 3 ali več člani iste družine
8,00 € popusta na mesečno članarino imajo člani 
              tekmovalne reprezentance

8,00 € se plača ob vpisu 
          

· AKTIVNI OTROCI – AKTIVNI STARŠI
PK GUAPA in VIP nudita otrokom in staršem ločeno koristno in 
zabavno preživljanje ak�vnega časa. 
·F IT MIX vadba za odrasle/POLIGON za otroke potekata ločeno ob 
istem času (ponedeljek 17:30 – 18.30) na VIP lokaciji. 
PRIČETEK 18.9.2017
·H IP HOP MAME za odrasle/MINI HIP HOP za otroke potekata 
ločeno ob istem času (sreda 17:30 – 18.30) na VIP lokaciji. 
PRIČETEK 20.9.2017
·D RUŽINSKI POLIGON 
PK GUAPA in VIP nudita otrokom in staršem skupno preživljanje 
ak�vnega časa. Otroci bodo skupaj starši premagovali ovire na 
poligonu in osvajali skupne plesne korake (petek 17:30 – 18.30) 
na VIP lokaciji. PRIČETEK 22.9.2017

DRUŽINSKI PAKET - NOVO

mailto:maja@guapa.si
http://www.guapa.si

