
REMEDIOS o.z. - Daniel Godány - 0911193382 - remedios.sk@gmail.com - www.flamenco.sk - Obchodné Podmienky

http://remediossk.wix.com/flamenco/#!obchodne-podmienky/c10jl
https://www.facebook.com/FlamencoDanceSchool
https://www.facebook.com/FlamencoDanceSchool
https://www.facebook.com/FlamencoDanceSchool


OBSAH:
rytmika, flamencový tanec, stepový tanec

technika dupov, koordinácia rúk, choreografia
rytmické a tanečné variácie, body clapping

dychové cvičenia, práca s emóciami

CIEĽOVÁ SKUPINA:  
Začiatočníci. Mierne pokročilí. Stredne pokročilí.

MIESTO KONANIA: 
Academia Universum - (Mlynské Nivy 34)

ORIENTAČNÉ TERMÍNY A ČASY:

SKUPINOVÉ HODINY pre začiatočníkov a trošku vyššie:

A)  pondelky  a  stredy  (18:00 až 19:30)
B)  piatky  a  nedele  (18:00 až 19:30)

C) utorok + štvrtok (16:30 až 17:30 / 18:00 až 19:00)
 termíny aj čas závisia od preferencie na základe Prihlášk  y

SÚKROMNÉ HODINY pre introvertov alebo pokročilejších:
termíny budú prispôsobené možnostiam záujemcu

INFO:  Budete potrebovať pevné topánky s 2–5 cm pevným opätkom (nie ihličky), dámy si môžu/nemusia dať dlhšiu voľnú 
suknu, prípadne oblečenú na nohavice alebo tepláky. Choreografia pre jednotlivcov aj páry v štýloch (palos) por alegrías,  
tangos, bulerías, sevillanas ..

BENEFITY:  Fotodokumentácia, video, hodiny je možné venovať ako darček, zlepšené tanečné schopnosti, voľný vstup na 
koncert, a zábava :) Po absolvovaní dostanete príležitosť vystúpiť s vlastným prejavom na  najbližšom koncerte  skupiny 

Ponte Pardo. Akceptujeme poukážky Edenred (Ticket), lokálnu menu Bratislavský Živec a Remedios Univerzálny Voucher. 

TERMÍNY:  Termíny a časy budú prispôsobené možnostiam záujemcu/ov, prioritne podľa väčšinovej preferencie na základe 
Prihlášky. Koľko hodín vezmete je na Vás. Platíte len za hodinu, ktorú absolvujete. Pri objednávke a zaplatení plného kurzu 
(v rozsahu min. 8 hodín), poskytneme zľavu v podobe ďalších 2 hodín navyše zdarma alebo vstup na koncert kapely Ponte 
Pardo zdarma. Kurz/Workshop je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa 

požiadaviek klienta. Pre mimobratislavských možnosť ubytovania na priváte v cene kurzu.  

CENY (max.počet účastníkov v skupine je 8 ľudí): 
jednorázový vstup  -  6 EUR / hodina (60 až 90 minút)

 viac vstupov  -  5 EUR / hodina (60 az 90 minut)
vikendový workshop - 4 EUR / hodina (60 minút)

Koľko hodín vezmete je na Vás, môžete jednu, či tridsať :)
PRED PRÍCHODOM DAJTE VEDIEŤ, ŽE PRÍDETE

REMEDIOS o.z. - Daniel Godány - 0911193382 - remedios.sk@gmail.com - www.flamenco.sk - Obchodné Podmienky
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OBSAH:
izolačné techniky

cvičenia, choreografia, improvizácia
pantomíma, stretching, variácie v štýloch: 

(lock, pop, wave, bot, moonwalk, piruet, mime) 
 

CIEĽOVÁ SKUPINA:  
Začiatočníci. Mierne pokročilí. Stredne pokročilí.

MIESTO KONANIA: 
Academia Universum - (Mlynské Nivy 34)

ORIENTAČNÉ TERMÍNY A ČASY:

SKUPINOVÉ HODINY pre začiatočníkov a trošku vyššie
SÚKROMNÉ HODINY pre introvertov alebo pokročilejších
 termíny aj čas závisia od preferencie na základe Prihlášky

INFO:

Pre tento break-beatový tanečný štýl, budete potrebovať voľné oblečenie, športovú alebo tanečnú obuv.

BENEFITY:  Fotodokumentácia, video, hodiny je možné venovať ako darček, zlepšené tanečné schopnosti, a zábava :) 
Akceptujeme poukážky Edenred (Ticket), lokálnu menu Bratislavský Živec a Remedios Univerzálny Voucher. 

TERMÍNY:  Termíny a časy budú prispôsobené možnostiam záujemcu/ov, prioritne podľa väčšinovej preferencie na základe 
Prihlášky. Koľko hodín vezmete je na Vás. Platíte len za hodinu, ktorú absolvujete. Pri objednávke a zaplatení plného kurzu 

(v rozsahu min. 8 súkromných hodín), poskytneme zľavu v podobe ďalších 2 hodín navyše zdarma. Kurz/Workshop je 
možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek klienta. Pre 

mimobratislavských možnosť ubytovania na priváte v cene kurzu.

CENY (max.počet účastníkov v skupine je 8 ľudí): 
10 EUR / 2 hodiny (120 minút)

16 EUR / 4 hodiny - víkendový workshop (2 x 120 minút)

Koľko hodín vezmete je na Vás :)
PRED PRÍCHODOM DAJTE VEDIEŤ, ŽE PRÍDETE
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OBSAH:
jazykové vzdelávanie: (eng. alebo esp.)

flamencový tanec, stepový tanec, rytmika
rytmické a tanečné variácie

CIEĽOVÁ SKUPINA:  
Začiatočníci. Mierne pokročilí. Stredne pokročilí.

MIESTO KONANIA: 
Academia Universum - (Mlynské Nivy 34)

ORIENTAČNÉ TERMÍNY A ČASY:

SKUPINOVÉ HODINY pre začiatočníkov a trošku vyššie
SÚKROMNÉ HODINY pre introvertov alebo pokročilejších
termíny aj čas závisia od preferencie na základe Prihlášky

INFO:  Základná gramatika a konverzácie spojené s hodinami tanca (jazyková úroveň A1 až B2). Témy sú určované vopred  
konzultovanými potrebami klienta.  Zážitky sú jednou z najúčinnejších foriem učenia sa.  V simulovaných situáciách v 
cudzom jazyku z praxe máte vynikajúcu možnosť naučiť  sa jazyk rýchlo,  presne a plynule.  Výučba prebieha formou 
podujatia, pre klienta s možnosťou samostatne a interaktívne prezentovať vybranú tému ku koncu kurzu:

a) Kurz Flamenca (so zameraním na tanečné a flamencové tématické jazykové vyučovanie)
b) Stretnutie s komunikačnými hrami (pickup / prezentačné zručnosti / obchodné jednanie)
c) Konverzácie s občasnými gramatickými vsuvkami (so zameraním na dohodnuté tématické jazykové vyučovanie)

Okrem pera a zošitu, budete potrebovať voľné oblečenie a pevné topánky alebo športovú obuv. 

BENEFITY:  Fotodokumentácia, video, hodiny je možné venovať ako darček, zlepšené cudzojazyčné a tanečné schopnosti, a 
zábava :) Po absolvovaní kurzu (v rozsahu min. 8 súkromných hodín) dostanete zdarma VIP vstup na najbližší koncert 

skupiny Ponte Pardo, a zároveň príležitosť vystúpiť s vlastnou choreografiou počas koncertu priamo na javisku. 
Akceptujeme poukážky Edenred (Ticket), lokálnu menu Bratislavský Živec a Remedios Univerzálny Voucher. 

TERMÍNY:  Termíny a časy budú prispôsobené možnostiam záujemcu/ov, prioritne podľa väčšinovej preferencie na základe 
Prihlášky. Koľko hodín vezmete je na Vás. Platíte len za hodinu, ktorú absolvujete. Kurz/Workshop je možné organizovať 
pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek klienta. Pre mimobratislavských možnosť 

ubytovania na priváte v cene kurzu. 

CENY (max.počet účastníkov v skupine je 8 ľudí): 
10 EUR / 2 hodiny (120 minút)

16 EUR / 4 hodiny - (2 x 120 minút)

Koľko hodín vezmete je na Vás :)
PRED PRÍCHODOM DAJTE VEDIEŤ, ŽE PRÍDETE

REMEDIOS o.z. - Daniel Godány - 0911193382 - remedios.sk@gmail.com - www.flamenco.sk - Obchodné Podmienky
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OBSAH:
stíšenie, nájdenie vlastného rytmu, meditácia

ticho vs úder, technika, základná aj pokročilá rytmika
spojenie so sebou, spojenie so skupinou

koordinácia, empatia, zapojenie sa, vedenie
rytmo-mágia, tranz .. nájdeme v sebe šamana 

CIEĽOVÁ SKUPINA:  
Začiatočníci. Mierne pokročilí. Stredne pokročilí.

MIESTO KONANIA: 
Academia Universum - (Mlynské Nivy 34)
v letných mesiacoch workshopy na Kolibe

ORIENTAČNÉ TERMÍNY A ČASY:

SKUPINOVÉ HODINY pre začiatočníkov a trošku vyššie
SÚKROMNÉ HODINY pre introvertov alebo pokročilejších
 termíny aj čas závisia od preferencie na základe Prihlášky

INFO:  Na spoločnom bubnovani sa naučíme niečo o význame ticha v kontraste s úderom, o spojení so skupinou a naladení 
sa na toho druhého, o asertivite aj empatii.  Odbúrame stres,  podporíme rovnováhu medzi ľavou a pravou hemisférou.  
Potrénujeme si rytmickú koordináciu, zapojenie sa do kolektívu, jeho prirodzené vedenie či presadenie sa vlastným sólom. 
Potom, nájdeme v sebe šamana. 

Bubnovanie je liecivé a blahodárne pôsobí na centrálnu nervovú sústavu. Je to pravdepodobne najstaršia forma aktívnej 
meditácie. Rytmus bubna otvára dvere do našich hlbín. Kriesi zabudnutých bohov a bohyne nášho vnútorného sveta. Je to 
mýtická cesta, ktorá prepája vnútorné a vonkajšie, viditeľné i neviditeľné, vedmie a nevedomie. 

Okrem otvorenej mysle, budete potrebovať voľné oblečenie. Kto má, môže priniesť aj bubník, džembe, cajon ..

BENEFITY:  Hodiny je možné venovať ako darček, zábava :) Po absolvovaní dostanete príležitosť vystúpiť s vlastným 
prejavom na  najbližšom koncerte  skupiny Ponte Pardo. Akceptujeme poukážky Edenred (Ticket), lokálnu menu 

Bratislavský Živec a Remedios Univerzálny Voucher. 

TERMÍNY:  Termíny a časy budú prispôsobené možnostiam záujemcu/ov, prioritne podľa väčšinovej preferencie na základe 
Prihlášky. Koľko hodín vezmete je na Vás. Platíte len za hodinu, ktorú absolvujete. Kurz/Workshop je možné organizovať 
pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek klienta. Pre mimobratislavských možnosť 

ubytovania na priváte v cene kurzu. 

CENY (max.počet účastníkov v skupine je 8 ľudí): 
6 EUR / 2 hodiny (120 minút) - víkendový workshop

Koľko hodín vezmete je na Vás :)
PRED PRÍCHODOM DAJTE VEDIEŤ, ŽE PRÍDETE

REMEDIOS o.z. - Daniel Godány - 0911193382 - remedios.sk@gmail.com - www.flamenco.sk - Obchodné Podmienky
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OBSAH:
čítanie z ľudí, autentické vysielanie

mimická asertivita, kultúrne rozdiely
herecké minimum, bavme sa bez slov

CIEĽOVÁ SKUPINA:  
Všetci, čo radi mlčia, alebo pozorujú, alebo vysielajú, alebo majú radi pantomímu :)

MIESTO KONANIA: 
Academia Universum - (Mlynské Nivy 34)

ORIENTAČNÉ TERMÍNY A ČASY:

SKUPINOVÉ HODINY a SÚKROMNÉ HODINY
 termíny aj čas závisia od preferencie na základe Prihlášky

INFO:  Základy praktickej neverbálnej komunikácie. Čítajte, čo druhí skrývajú a iní nevidia.  Komunikujte presvedčivo, 
autenticky, nenásilne a s humorom. Interpretujte emócie a podvedomé obsahy. Vytvorte želaný prvý dojem. Prekonajte 
kultúrne rozdiely. Vytvorte a udržte očný kontakt. Preniknite pod kožu. Bavte sa bez slov :) Neverbálna komunikácia vysiela 
viac hodnoverných signálov než hovorené slovo. Pomáha nám vytvárať väčší vplyv na okolie. Robíme tak cez gestá, výraz 
tváre, hlas, pohyby, dotyky, zovňajšok. Nabite svoje slová a myšlienky emóciami a prezentujte svoje nápady dôraznejšie a 
presvedčivejšie.  Naučte sa pôsobiť na druhých priaznivým dojmom, zároveň zanechajte pozitívny prvý dojem v každej 
situácii. Prípadne odhaľte nesúlad medzi slovami a telom ako d kaz zastierania skutočnosti. ȏ

Okrem otvorenej mysle, budete potrebovať voľné oblečenie.

BENEFITY:  Hodiny je možné venovať ako darček, zábava :) Akceptujeme poukážky Edenred (Ticket), lokálnu menu 
Bratislavský Živec a Remedios Univerzálny Voucher. 

TERMÍNY:  Termíny a časy budú prispôsobené možnostiam záujemcu/ov, prioritne podľa väčšinovej preferencie na základe 
Prihlášky. Koľko hodín vezmete je na Vás. Platíte len za hodinu, ktorú absolvujete. Kurz/Workshop je možné organizovať 
pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek klienta. Pre mimobratislavských možnosť 

ubytovania na priváte v cene kurzu. 

CENY (max.počet účastníkov v skupine je 8 ľudí): 
6 EUR / 2 hodiny (120 minút)

Koľko hodín vezmete je na Vás :)
PRED PRÍCHODOM DAJTE VEDIEŤ, ŽE PRÍDETE

REMEDIOS o.z. - Daniel Godány - 0911193382 - remedios.sk@gmail.com - www.flamenco.sk - Obchodné Podmienky
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OBSAH:
prirodzený tanec
rituálne dýchanie

oslobodenie, spočinutie
zdieľanie

CIEĽOVÁ SKUPINA:  
Všetci, čo radi mlčia, alebo dýchajú, pozorujú, ponárajú sa do seba, prežívajú emócie, alebo všetko dokopy.

MIESTO KONANIA: 
Academia Universum - (Mlynské Nivy 34)
v letných mesiacoch workshopy na Kolibe

ORIENTAČNÉ TERMÍNY A ČASY:

SKUPINOVÉ HODINY a SÚKROMNÉ HODINY
 termíny aj čas závisia od preferencie na základe Prihlášky

INFO:  Spojenie  jednoduchých  tanečných  pohybov  a  tantrických  meditačných  techník  je  zamerané  na  oslobodenie 
kreatívnych síl, schopností improvizácie, na uvoľnenie blokovaných emócií, a navodenie kontaktu s pôvodnými mystickými 
rozmermi. Jemná cesta do priestoru, kde zviazané energie čakajú na vypustenie. Rituálne dýchanie. V tantrickej meditácii 
človek prežíva človeka (i seba) v zjednotení priodzenej energie,  v objatí lásky.  Meditačné techniky nás vedú cez rôzne 
stupne zvedomenia sa v tejto energii.  Tak ako sa mení vedomie,  očisťuje sa srdce aj  telo od kompenzačných prejavov.  
Odstraňujú  sa  závislosti  od  vonkajších  vplyvov,  autorít,  od  potreby  patriť  k  spoločenstvu,  či  prijať  rôzne  ideológie. 
Meditácia je náš prirodzený stav, na ktorý sme vplyvom životného tempa a kultúry zabudli. Meditáciu nemožno dosiahnuť 
myslením, ale tak, že myslenie necháme bokom. Sledujeme ako myšlienky prichádzajú a odchádzajú, neidentifikujeme sa s 
nimi, nestaneme sa tými myšlienkami. Objavíme okamihy ticha, čistého priestoru, priezračnosti, keď sa v nás nič nehýbe, 
všetko je v pokoji. Tam pochopíme tajomstvo. A príde deň, kedy sa meditácia znovu stane našim prirodzeným stavom.

Okrem otvorenej mysle, budete potrebovať voľné oblečenie.

BENEFITY:  Hodiny je možné venovať ako darček. Akceptujeme poukážky Edenred (Ticket), lokálnu menu Bratislavský 
Živec a Remedios Univerzálny Voucher. 

TERMÍNY:  Termíny a časy budú prispôsobené možnostiam záujemcu/ov, prioritne podľa väčšinovej preferencie na základe 
Prihlášky. Koľko hodín vezmete je na Vás. Platíte len za hodinu, ktorú absolvujete. Kurz/Workshop je možné organizovať 
pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek klienta. Pre mimobratislavských možnosť 

ubytovania na priváte v cene kurzu. 

CENY (max.počet účastníkov v skupine je 8 ľudí): 
10 EUR / 2 hodiny (120 minút)

Koľko hodín vezmete je na Vás :)
PRED PRÍCHODOM DAJTE VEDIEŤ, ŽE PRÍDETE

REMEDIOS o.z. - Daniel Godány - 0911193382 - remedios.sk@gmail.com - www.flamenco.sk - Obchodné Podmienky
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Obchodné Podmienky
Remedios o.z., v zmysle § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb.

Cena, platba, storno, náhrada

Ceny našej produkcie sa môžu meniť v závislosti od viacerých faktorov. Ich aktuálna hodnota pre jednotlivého záujemcu je uvedená 
v mailovej komunikácii, alebo na základe záujemcom vyplnenej  Prihlášky, alebo na platobnom portáli, cez ktorý je realizovaná 
kúpa. Kalkulácia ceny môže byť stanovená aj dohodou. 

Platba, kurzovné alebo vstupné sa uhrádza cez portál Eventbrite, alebo cez platobné portály našich distribučných partnerov, podľa 
popisu pri jednotlivých položkách, alebo prevodom na účet 2854658753/0200 na základe predchádzajúcej dohody (či vystavenej  
faktúry), alebo v hotovosti na mieste stretnutia. Pri platbe v hotovosti okrem Eur akceptujeme poukážky Edenred (Ticket), lokálnu 
menu Bratislavský Živec a Remedios Univerzálny Voucher (darčekový poukaz). Realizovaním kúpy súhlasíte s týmito Obchodnými 
Podmienkami. 

Splatnosť:
A) najneskôr v deň začatia aktivity pri kúpe cez platobný portál alebo pri platení v hotovosti
B) 7 dní od dodania/prijatia faktúry pri mailovej objednávke obsahujúcej fakturačné údaje, najneskôr však v deň začatia aktivity
C) firemná objednávka: 14 dní od dodania/prijatia faktúry pri objednávke obsahujúcej fakturačné údaje

Kupujúci si po zakúpení kreditu dohodne detaily čerpania aktivity, alebo služby. V prípade potreby alebo zmeny svojho rozhodnutia 
môže čerpanie posunúť na neskorší termín, alebo sa môže dohodnúť na  alternatívnom čerpaní zakúpenej hodnoty, či už formou 
absolvovania  akejkoľvek  inej  z  našich  aktuálnych,  či  budúcich  ponúk  zverejnených  na:  (www.flamenco.sk,  www.go-dany.sk, 
www.remedios.sk),  alebo  môže  formou  darčekového  poukazu  (Remedios  Univerzálny  Voucher)  zvyšok  nevyčerpanej  sumy 
darovať, a podobne. Pri takomto alternatívnom čerpaní zaručujeme pôvodné cenové podmienky pre danú aktivitu.

V  prípade  predčasného  odstúpenia  klienta  z  prebiehajúcej  aktivity  pred  jej  ukončením,  bude  klientovi  vystavený  Remedios 
Univerzálny Voucher (darčekový poukaz) na nevyčerpané zaplatené hodiny s platnosťou do konca kalendárneho roka. Voucher je 
prenosný na iné osoby alebo iné aktivity z našej ponuky.

V prípade písomného odhlásenia sa z aktivity, alebo zrušenia mailovej objednávky sa platba vracia nasledovne: 7 a viac dní pred  
začiatkom realizácie 100% z platby, 2 až 6 dní pred začiatkom realizácie 70% z platby, od 12 do 48 hodín pred začiatkom realizácie  
50%, v deň realizácie aktivity alebo služby bez nároku na vrátenie platby, v tomto prípade môže klient za seba poslať náhradu,  
alebo môže využiť čerpanie kreditu v budúcnosti spôsobom podľa popisu vyššie o alternatívnom čerpaní :)

Garancia vrátenia peňazí: Z akéhokoľvek dôvodu z našej strany predčasne ukončené, alebo zrušené aktivity budú uskutočnené v čo 
najskoršom možnom náhradnom termíne  podľa  dohody.  Náhradný termín  bude  v  dostatočnom predstihu  oznámený klientovi 
emailom. V prípade, že nebude možné uskutočniť náhradu, alebo nenastane dohoda, bude klientovi zaplatená finančná čiastka za  
nevyčerpané hodiny vrátená v hotovosti alebo na účet, v termíne do 7 dní po ukončení, alebo zrušení.

Fotografovanie,  alebo  zhotovovanie  akýchkoľvek  iných  záznamov  našej  produkcie  (edukatívnej,  či  koncertnej)  je  bez 
predchádzajúcej písomnej dohody alebo uhradenia  licenčného poplatku  20 eur zakázané. V prípade porušenia zákazu, môžu byť 
vyvodené  právne  dôsledky.  Po  písomnej  dohode,  alebo  uhradení  licenčného  poplatku  sa  dotyčná  osoba  (vykonávateľ 
fotografovania,  alebo  záznamu)  stáva  spoluautorom  takto  vzniknutých  záberov,  ktorých  spoluautorstvo  patrí  zároveň  aj  
fotografovaným/zaznamenaným umelcom, či  lektorom združenia  Remedios o.z.,  ktorí  môžu vďaka tomu zábery voľne  šíriť  a  
používať.

Ochrana osobných údajov

Prehlasujeme, že všetky údaje poskytnuté účastníkom budú zhromažďované a spracované výlučne na organizačné a marketingové 
účely v rámci našich vlastných aktivít. Zaväzujeme sa nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade 
neuzavretia zmluvného vzťahu budú uvedené údaje znehodnotené.

Účastník podaním prihlášky, alebo realizovaním kúpy prehlasuje, že v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré nám poskytol za účelom uzatvorenia  
zmluvného vzťahu, a pre naše marketingové účely. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu, a do doby 2 
rokov od jeho ukončenia.

REMEDIOS o.z. - Daniel Godány - 0911193382 - remedios.sk@gmail.com - www.flamenco.sk - Obchodné Podmienky

http://remediossk.wix.com/flamenco/#!obchodne-podmienky/c10jl

