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          Śmigiel, dnia 26.01.2016r. 
 
 

     Szanowna Pani/Szanowny Panie/Szanowni Państwo 
 
 
OR 0114.03.16 
 
 Centrum Kultury w Śmiglu serdecznie zaprasza na warsztaty taneczne pn. „LATINO 
MIX”, które poprowadzi instruktor tańca, Kolumbijczyk – Yesid Puello Chala.  
W programie nauka takich tańców jak: salsa, bachata, samba, chacha, marenge. 
Warsztaty adresowane są do nauczycieli, animatorów, instruktorów i wszystkich, którzy 
chcą się nauczyć kroków i figur wyżej wymienionych tańców.  
W przypadku dużego zainteresowania, odbędzie się następny cykl tych warsztatów. 
Będzie również możliwa kontynuacja nauki w późniejszym terminie. 
Zajęcia odbędą się w dniach 26 lutego (17:00-20:00) i 27 lutego br. (09:00-17:00) 
w sali widowiskowej Centrum Kultury w Śmiglu. 
Koszt warsztatów wynosi 100 zł od osoby. 
 
Zgłoszenia będą przyjmowane następująco: 
 telefonicznie do dnia 22 lutego br. (65/5180 273, 515 177 418), 
 mailowo na adres: ck@ck-smigiel.pl do dnia 22 lutego br., 
 osobiście w administracji Centrum Kultury. 
 
Osoby, które w chwili zgłoszenia uzyskają informację o tym, że znalazły się na liście 
uczestników proszone są o dokonanie wpłaty 100,00 zł na konto Centrum Kultury – BS 
Śmigiel 51 8667 0003 0011 1416 2000 0010, do dnia 22 lutego br. i przesłanie karty 
zgłoszenia dostępnej na stronie www.ck-smigiel.pl i w administracji Centrum. 
W trakcie warsztatów organizator zapewnia kawę, herbatę, zimne napoje i słodycze. 
W piątek 26 lutego br. uczestnicy będą mieli możliwość zamówienia obiadu na następny 
dzień. Cena wg menu (ok. 15 zł). Płatność przy zamówieniu. Istnieje również możliwość 
zamówienia noclegu w schronisku młodzieżowym w Śmiglu (koszt ok. 30 zł).Opłatę 
uiszczamy w schronisku. 
Uczestników warsztatów prosimy o zabranie wygodnego lekkiego stroju oraz obuwia 
sportowego.  
W przypadku rezygnacji prosimy o jak najszybsze poinformowanie organizatora 
warsztatów o zaistniałym fakcie. 
Ilość miejsc ograniczona. 
 
       Z poważaniem 
 

       Eugeniusz Kurasiński 


