
Nabídka vystoupení Poledance

Dobrý den,

dovoluji si Vás oslovit s nabídkou vystoupení Poledance na kulturních akcích, oslavách
a jiných eventech.

Vystoupení Poledance je velmi atraktivní program, který se vyloženě hodí na plesy, firemní
akce, větší večírky, venkovní a soukromé akce. Jedná se o akrobatickou show, kterou jsme
schopni také tematicky připravit podle zaměření události (např. retro styl apod.).

Časová náročnost:

Standardně trvá jedno vystoupení do 5 minut, postavení stage - mobilní tyče cca 10 minut.
Celková náročnost na program o třech vystupujících bývá kolem 30 minut od postavení až
po demontáž taneční tyče.

Druhy vystoupení:

- Klasické vystoupení s akrobatickými prvky
- Tematicky zaměřené vystoupení v kostýmu
- Duo na tyči - dvě tanečnice najednou
- High heels - vystoupení s vysokými podpatky
- Individuální zaměření dle dohody

Technické požadavky a podmínky na vystoupení:

- Výška stropu alespoň 3,2 m a prostor 4 m2 (Je možné postavit stage s tyčí i na menší
výšku stropu, potřebujeme to ale vědět s dostatečným předstihem, abychom mohli
upravit choreografii a výšku tyče).

- Šatna, kde se mohou vystupující převléknout a rozcvičit.
- Hudební aparatura - standardně vozíme hudbu na flash disku (lze i s aparaturou ze

studia po předchozí domluvě).
- Pevná a rovná podlaha (kvůli stabilitě stage).
- Pokud se vystoupení koná venku, je potřeba zajistit podmínky, eventuálně

zastřešení. V případě nepřízně počasí se z bezpečnostních důvodů vystoupení
nemůže konat (zejména kvůli riziku zranění vystupujících).



Doprava a platba:

- Platba se provádí v hotovosti na místě na daňový doklad, nebo fakturou - platba
musí být připsána na účet nejpozději dva dny před termínem vystoupení.

- Doprava do 20 km od Ostravy je zahrnuta v ceně, dále 7 Kč/km.

Ceník vystoupení v Kč:

1 tanečnice 2 tanečnice 3 tanečnice

PO-ČT 5 000 6 000 7 000

PÁ-NE 6 000 7 000 8 000

Svátky 7 000 8 000 9 000

Vánoce 8 000 10 000 15 000

Silvestr 10 000 12 000 20 000

Valentýn 8 000 9 000 10 000

Způsob objednání a dohodnutí termínu:

Standardně je vystavena objednávka, která obsahuje:
- IČ, název a adresu objednatele
- Kontakt na zodpovědnou osobu
- Termín a čas vystoupení
- Adresu místa, kde se vystoupení uskuteční
- Objednávka bude doručena na e-mailovou adresu poledanceostrava@gmail.com
- Další poznámky dle dohody

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, neváhejte se na mě obrátit!

Přeji Vám hezký den

Mgr. Barbora Vyka - majitelka
tel: 731 061 381
email: poledanceostrava@gmail.com
IČ: 03107761

Adresa studia:
Poledance Ostrava
Nádražní 613/38
Ostrava - Moravská Ostrava, 702 00


