
Ceny BDS 2021/2022 Praha 

 
Ceny veškerých kurzů jsou uvedeny na našem webu ve složce Praha 
  
Slevy: 
2 a více sourozenci v soutěžní složce každý 10 % sleva z pololetní  
platby kurzovného. 
 
Rodič ve složce + dítě které tančí více než 60 min v týdnu   
sleva z pololetní platby kurzovného rodič 350 Kč z pololetí  
  
Rodič ve složce + 2 a více dětí v soutěžní složce sleva z pololetní 
platby kurzovného 10 % z pololetí pro rodiče za 50 %  
 

Platby kurzovného se hradí na účet 206236174/5500 po vyzvání 
vedením studia. 
Z každé platby bude poukázáno 60 % platby jako členský příspěvek 
soutěžního člena do B.D.S. Academy z.s.  Přihláka je tedy vyplňována 
do B.D.S. Academy z.s. 
 

Taneční licence: 
platba 350,-  Kč se platí ve stejném termínu jako pololetí,  nejpozději  do  

30.11. každého roku  po vyzvání vedením studia .  
Licence platí vždy do konce kalendářní   roku ve kterém se soutěží ve 

formaícch 
 

Nestandardní platby si můžete domluvit emailem s vedením studia –  

Danča, Fero, dana.klasova@seznam.cz | 
frantisek.bodnar@bdsacademy.cz 
  
Platby je potřeba uhradit vždy nejpozději do 20.9. a 28.2. v případě  

pololetních plateb.  
 

 
 
 
 
 
 

mailto:dana.klasova@seznam.cz


Ceny kurzovného – členský příspěvek na pobočkách 
BDS Academy 2021/2022:  
 

Jsou uvedeny na našem webu zvlášť pod každou pobočkou. 

 
Slevy : 

2 a více sourozenci v soutěžní složce každý 10 % sleva z pololetní  
platby kurzovného  
Rodič ve složce + dítě které tančí více než 60 min v týdnu   
sleva z pololetní platby kurzovného rodič 350 Kč z pololetí  
  
Rodič ve složce + 2 a více dětí v soutěžní složce sleva z pololetní 
platby kurzovného 10 % z pololetí pro rodiče za 50 %  
 

Platby kurzovného se hradí na účet 206236174/5500 po vyzvání 
vedením studia. 
 
Z každé platby bude poukázáno 60 % platby jako členský příspěvek 
soutěžního člena do B.D.S. Academy z.s.  Přihláka je tedy vyplňována 
do B.D.S. Academy z.s. 
 

Taneční licence: 
platba 350,- Kč se platí ve stejném termínu jako pololetí,  nejpozději  
do 30.11. každého roku  po vyzvání vedením studia .  
Licence platí vždy do konce kalendářní   roku ve kterém se soutěží ve 

chformaíc  
 

Nestandardní platby si můžete domluvit emailem s vedením studia –  

Danča, Fero. 
dana.klasova@seznam.cz | frantisek.bodnar@bdsacademy.cz 
  
Platby je potřeba uhradit vždy nejpozději do 20. 9. a 28. 2. v případě  

pololetních plateb.  
 

mailto:dana.klasova@seznam.cz

