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PONIEDZIAŁKI

g. 19.00-20.00 
TANIEC ORIENTALNY / BELLY DANCE
Technika – poziom otwarty
Ręce, biodra, obroty, kroki, sekwencje.
Każde zajęcia to inny temat. Każde ćwi-
czenie na różnym poziomie trudności, 
dostosowanym do uczestniczek. 
prowadzi: Sowillo 
Zapraszamy Panie tańczące belly dan-
ce 1 rok – 2 lata i dłużej.
kod: SO1

g. 20.00-21.00 
TANIEC ORIENTALNY / BELLY DANCE
MEGANCE – technika i choreografia
prowadzi: Sowillo 
Zapraszamy Panie tańczące belly dan-
ce 2-3 lata i dłużej.
kod: SO2

ŚRODY

g. 18.00-19.00
TANIEC BRZUCHA
(belly dance)
poziom średnio zaawansowany plus
prowadzi: Naima
Zapraszamy Panie tańczące belly dan-
ce min. 2 lata i dłużej.
kod: NA1

g. 19.00-20.00
TANIEC BRZUCHA
(belly dance)
poziom początkujący OD PODSTAW
prowadzi: Naima
kod: NA2

CZWARTKI

g. 18.00-19.00
TANIEC BRZUCHA
(belly dance)
poziom początkujący OD PODSTAW
prowadzi: Edyta Laskowska 
kod: EL2

g. 18.00-19.00
ATS®

Movement Dialect – z rekwizytami
Kosze, spódnica jako rekwizyt.
Zapraszamy osoby znające podstawy 
ATS-u, po min. 6 miesiącach nauki.
prowadzi: Joanna Księżopolska
kod: ATS3

g. 19.00-20.00
TANIEC BRZUCHA
(belly dance)
poziom początkujący plus
Zapraszamy Panie tańczące belly dan-
ce 2-6 miesięcy.
prowadzi: Edyta Laskowska 
kod: EL1

PIĄTKI

g. 18.00-19.00
ATS®  – American Tribal Style® 
poziom początkujący OD PODSTAW
prowadzi: Joanna Księżopolska
kod: ATS2

g. 19.00-20.00
ATS®  – American Tribal Style® 
poziom zaawansowany (2 latach nauki 
i więcej)
prowadzi: Joanna Księżopolska
kod: ATS1

SOBOTY

TANIEC BRZUCHA – prowadzi Naima 
– spotkania po 2 g. co 2 tygodnie

ETNICZNY TANIEC ZE SPÓDNICAMI / 
format Divine Chaos  – prowadzi Asia 
spotkania po 1,5 g. co 3-4 tygodnie
Grupa początkująca i grupa kontynu-
ująca.

Szczegółowe informacje dotyczące 
zajęć sobotnich oraz wszelkie AKTUAL-
NOŚCI znajdziesz na naszej stronie na 
FACEBOOKU:
https://www.facebook.com/
Szko%C5%82a-Ta%C5%84ca-Orientma-
nia-232393781252/

oraz na TABLICY OGŁOSZEŃ NA FACE-
BOOKU – zapraszamy do dołączenia 
do grupy:
https://www.facebook.com/
groups/1675755762667114/?fb_
dtsg_ag=AdxqrjDFMqoeKeydzD-
1K5Q0hgfOYALAA5vk0wQgvv7MA-
zg%3AAdxh8XXxTA51s4gwQUx-
GrETKqz26pmgSy5khFaAasa7XIg
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CENNIK

Karnet miesięczny - 25 zł/lekcja 
4 lekcje - 100 zł
5 lekcji - 125 zł

Zaliczka 30  zł – płatna w momencie 
zapisu i następnie włączana do rozli-
czeń

KARTY PARTNERSKIE:
OK System - bez dopłat. 
Osoby chcące skorzystać z zajęć 
w ramach OK Systemu lub karty MS 
- prosimy o taką informację w mailu 
zgłoszeniowym.

Zniżki:
10% - od ceny karnetu miesięcznego za 
udział w drugiej grupie w danym mie-
siącu, zniżka naliczana jest od tańsze-
go karnetu w danym miesiącu
15% - od ceny karnetu miesięcznego za 
udział w trzeciej grupie w danym mie-
siącu, zniżka naliczana jest od najtań-
szego karnetu w danym miesiącu

Zniżki przysługują zarówno przy opła-
cie za karnety regularne, jak i dopłaty 
do kart MS.

Wejście jednorazowe – 30 zł
Wejścia jednorazowe nie gwarantują 
rezerwacji miejsca ani ciągłości zajęć 
danej grupy.

Stopniowe uruchamianie grup planuje-
my od 3 września 2018.

Zgłoszenia:
zapisy@orientmania.pl
Tytuł maila: 2018/2019 + KOD grupy
W treści: imię i nazwisko uczestnika + 
nr tel. 

Zgłoszenia do grup będą realizowane 
według kolejności napływania.

LOKALIZACJA ZAJĘĆ:
ul. Wolność 2a, przystanek Wola 
Ratusz.

Lokalizacja na pograniczu Centrum 
i Woli.
Znakomity dojazd od Metra Ratusz 
(2 przystanki), 
od Kina Femina - 1 przystanek,
jak również od strony Woli, Bemowa, 
Ochoty i Żoliborza - od przystanku 
Okopowa.

GORĄCO ZAPRASZAMY! :)

Kilka słów o Szkole Tańca 
Orientmania.

Pierwsza w Warszawie szkoła tańca 
orientalnego. Jedna z kilku najstar-
szych w Polsce.
W 2007 roku – jako pierwsi na war-
szawskiej scenie wprowadziliśmy 
kompleksową wizję nauczania tańca 
orientalnego, w oparciu o światowe 
standardy i inspiracje. 
Wprowadziliśmy wiele autorskich 
pomysłów. 

Zorganizowaliśmy 36 eventów tanecz-
nych, o zróżnicowanej,  autorskiej tema-
tyce. Setki godzin warsztatów, tysiące 
godzin zajęć regularnych.

Nieustannie uczymy z pasją, rzetelnie 
i z radością. Nasze pomysły wyrażają 
szacunek do tradycji z jednej strony, 
a z drugiej są pełne twórczej energii.
Zapraszamy wszystkie Panie, by 
przeżyły z nami fantastyczną, taneczną 
przygodę.

Mamy za sobą wiele fascynujących 
rozdziałów. 
Zapraszamy Cię do tworzenia z nami 
następnych :)
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