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Szanowni państwo,
Oferujemy wyjątkowe zajęcia taneczne! 

Nauka odbywa się w Państwa placówce, co nie obciąża rodziców dodatkowym przeprowadzaniem dzieci na zajęcia, a dla 

przedszkola jest urozmaiceniem i poszerzeniem zajęć dodatkowych co powinno wpłynąć na większe zainteresowanie.

Metodyka TańcoLandii została oparta na wieloletnim doświadczeniu naszej kadry. 

Instruktorzy uczestniczą w cotygodniowych konsultacjach z psychologiem 

mając na uwadze prawidłowe kształtowanie osobowości dziecka. 

Dysponujemy swoim autorskim programem nauczania. 



Uczestnicy Tańcolandia na zajęciach

5

Kształtują 
sylwetkę

2

Rozwijają 
koordynację 

ruchową

3

Pokonują barierę 
nieśmiałości 

4

Uwrażliwiają się 
na muzykę

1

Uzewnętrzniają 
emocje poprzez ruch 

6

Uczą się pracy 

w grupie 

Projekt Tańcolandia obejmuje

Taniec 

nowoczesny

(układy taneczne do 
najpopularniejszych hitów 

muzycznych)

Taniec

towarzyski

(Walc Angielski, Walc 
Wiedeński, Quickstep, Cha-

cha-cha, Samba, Jive)

Taniec 

dyskotekowy

(Rock’n’roll, Funky, Freestyle, 
Video Clip Dance)

Podstawy

baletu

(podstawowe pozycje rąk i 
podstawowe pozycje stóp)



Koszt miesięczny 60 zł

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu 30 minut

Płatność

 Wychodząc naprzeciw rodzinom wielodzietnym oferujemy zniżkę dla rodzeństwa w wysokości 15%.   



Kadra

Jako instruktorka miła, opiekuńcza 

i zawsze ciesząca się dużą sympatią od 
strony swoich podopiecznych.

W pracy z dziećmi ceni sobie uśmiech 

i radość swoich tancerzy oraz ich 
nieustanny rozwój.

W pracy z dziećmi stawia na zabawę 
zarażając dzieci pasja i miłością do 
tańca.

Pozytywnie nastawiony do życia i pracy. 
Jego motto to „Dobra zabawa i rozwój 
podopiecznych”.

Wierzy, że “aby zapalać innych, samemu 
trzeba płonąć”.

Estelle Francois-Molenda

Instruktorka z uprawnieniami 
„Egurrola Dance Studio”

Vice Mistrz Francji 

w akrobatyce gimnastycznej

Finalistka wielu turniejów 
Grand Prix Polski

Dolnośląskie

Janusz Ptaszek

Finalista Otwartych Mistrzostw 
Londynu

Półfinalista Otwartych 
Mistrzostw Polski

Akademicki Mistrz Polski

Pomorskie

Dominik Rudnicki-Sipało

Finalista turnieju Blackpool 
FESTIVAL.

Vice mistrz International Open 

Tancerz Tańca z Gwiazdami.

Śląskie

Sebastian Gułaj

Finalista Pucharu Świata w 
kategorii „Rising Stars”

Finalista Otwartych Mistrzostw 
Polski

Dolnośląskie

Izabela Zakrzewska

Instruktorka z uprawnieniami 
„Egurrola Dance Studio”

Tancerka posiadająca 
najwyższą klasę 
międzynarodową „S”

Vice mistrzyni Polski w Show 
Dance

Łódzkie
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