CENÍK VYBAVENÍ
podlaha sál 1
podlaha sál 2
mop
nasvícení
věšáky
botník
barový pult
lednička
kávovar
konvice
stoly 3 ks
židle 12 ks
zrcadla sál 1
repro sál 1
mix sál 1
repro sál 2
mix+BT sál 2
police pro ceny
plachta fasáda
výzdoba

150 (50+40+30+20+10)
60 (20+20+10+10)
3
10 (5+5)
2
3
5
4
10 (5+5)
1
6
12 (4+4+4)
30 (12+9+6+3)
2×13 (15+6+5)
4
2×12 (15+5+4)
4+3
2
3
10 (5+5)

baletizol sál 2
loga v sálech
koberec vstup
šatní skříňky
mikrovlnka
nádobí
rolety
kamera
projektor
plátno
vysavač (robot)
bezdrátový mic
barové židle 2 ks
party stolky 10 ks
party židle 40 ks
disko světla
televizor na zeď
tablet web

40 (20+10+10)
6 (3+3)
20 (10+5+5)
12 (5+4+3)
3
5
5
5
15 (10+5)
6
15 (5+5+5)
20 (10+10)
2
12 (6+6)
8
5
5
5

Ceny jsou zapsány v tisících korun.
Částky v závorkách jsou doporučené,
darovat jiné sumy jde taky. Děkujeme.

SPECIÁLNÍ DÁRKY
1. Tričko Dance Studio Starlight s límečkem, limitovaná edice
50 ks za 2 000 Kč
20 ks za 5 000 Kč
10 ks za 10 000 Kč
2. Poukaz na půlroční kurz s neomezenou platností
s certifikátem, v cenách 5 000 Kč, 10 000 Kč a 15 000 Kč
3. Soukromé fotografování
2 hodiny za 5 000 Kč

4. Balíček individuálních hodin
5 ks za 6 000 Kč, 10 ks za 10 000 Kč

KONTAKTY
Dary a sponzoring Martin Kolařík, tajemník,
martin.kolarik@starlight.dance, 603 535 593
Speciální dárky David Voráč, vedoucí trenér,
david.vorac@starlight.dance, 776 194 707
Dance Studio Starlight, z.s. · Dlouhá 4309, Zlín 760 01 · e: info@starlight.dance · w: https://starlight.dance

CHYSTÁME PRO VÁS
NOVÉ STUDIO!
Proč ? Protože jsme vyrostli a chceme pro Vás své
služby stále zlepšovat.
Kde a kdy ? V Prštném, už od září (inu, spěcháme).
Co že tak najednou ? Když se objevila příležitost, chytli jsme ji za
pačesy. Nové sídlo jsme plánovali a přišlo to
dřív, než jsme si mysleli.

PROSÍME, PŘISPĚJTE!
Nový prostor potřebuje novou výbavu. Na nutné věci peníze máme
a s postupným zařizováním počítáme. Každý příspěvek od Vás nám
pomůže dotáhnout všechno rychleji. Jak můžete pomoci ?
1. Přihlašte se do dalších kurzů.
2. Přiveďte k nám své známé.
3. Vyberte si z ceníku vybavení
na druhé straně nějakou věc a
darujte nám na ni peníze.

4. Sponzorujte vybranou věc
z ceníku vybavení.
5. Kupte sobě nebo jinému
speciální dárek z nabídky na
druhé straně.

Budete-li si to přát, zapíšeme Vás, nebo firmu Vašeho podniku, na
čestný seznam dárců umístěný v předsálí studia.
Pokud byste chtěli místo peněz darovat přímo věc, dejte nám prosím
vědět. Víme přesně, co chceme mít, a domluvíme se s Vámi.

DĚKUJEME ZA POMOC!

