
Pierwszy taniec
You bring the music, I'll bring the moves!

537-484-777
sandra.b.michalczyk@gmail.com



Przygotowywuję pary do
pierwszego tańca od 10 lat,

wcześniej uczyłam też dzieci w
szkołach i przedszkolach oraz

prowadziłam zajęcia grupowe dla
dorosłych.

BIO

WHY ME?

W wieku 5 lat zaczęłam swoją
przygodę z tańcem towarzyskim,
który przez kolejne 15 lat
uprawiałam wyczynowo z licznymi
sukcesami na arenie polskiej oraz
międzynarodowej. Posiadam
najwyższą międzynarodową klasę
taneczną "S" oraz uprawnienia
instruktora tańca sportowego.

Wieloletnie doświadczenie w pracy z
młodymi parami śmiało pozwala mi
stwierdzić, że pary zgłaszające się do
mnie na lekcje chcą mieć przygotowany
pierwszy taniec jak najszybciej i
najłatwiej się da bez zbędnego bólu głowy
i stresu.

Wymyślane przeze mnie układy są
dostosowane do umiejętności 

i potrzeb pary młodej, nie komplikuję
choreografii, aby przedłużyć czas

współpracy. 

Mam świadomość, że nie jesteście
zawodowymi tancerzami, więc każdy krok
i ruch, który wymyślam musi być możliwy
do naturalnego wykonania przez
tanecznego amatora.



ETAPY WSPÓŁPRACY

Termin

Piosenka* i
oczekiwania

Choreografia

Dopracowanie
układu

Indywidualne
dopasowanie
terminu lekcji

odpowiadającego
parze 

Przedstawienie
piosenki lub
piosenek - w
przypadku
wątpliwości
doradzam, która z
piosenek jest
łatwiejsza
rytmicznie do
tańca 

Właściwe
tworzenie

choreografii 
i nauka krok po

kroku 

Ostatnia faza i
ćwiczenie układu
do muzyki od
początku do
końca oraz uwagi 
i dopracowywanie
szczegółów takich
jak ręka, głowa,
spojrzenie itp. 

*w cenie profesjonalne skrócenie wybranej piosenki do 2.00-2.30 długości 



CENNIK

60 MIN

POJEDYNCZA LEKCJA

PAKIET 5 LEKCJI

150 PLN 

PODANA CENA OBEJMUJE OPŁATĘ ZA SALĘ

60 MIN 130 PLN

PAKIET 8 LEKCJI+ 

60 MIN 120 PLN

OSZCZĘDZASZ 240 PLN

OSZCZĘDZASZ 100 PLN 



FAQ
ILE CZASU PRZED WESELEM ROZPOCZĄĆ
NAUKĘ TAŃCA?

3 MIESIĄCE PRZED WESELEM TO
OPTYMALNY CZAS NA ROZPOCZĘCIE
PRZYGOTOWAŃ I ZAPEWNIENIE SOBIE
WOLNYCH TERMINÓW LEKCJI.

ILE LEKCJI POTRZEBA DO OPANOWANIA
UKŁADU PIERWSZEGO TAŃCA?

NA PRZYGOTOWANIE CHOREOGRAFII DO
PIOSENKI TRWAJĄCEJ 2-2,5 MINUTY
ZAZWYCZAJ POTRZEBA 5 GODZIN
ZEGAROWYCH. OCZYWIŚCIE JEST TO
ŚREDNIA, ZALEŻNA  OD UMIEJĘTNOŚCI 
I OCZEKIWAŃ PARY. 


