
 

 

Dzień dobry! 

 

Dziękuję bardzo za chęć udziału w szkoleniu. W związku z Twoim zgłoszeniem, wysyłam 

podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Slavica Dance. 

Jak już wiesz, jesteśmy jedynym takim certyfikowanym szkoleniem, upoważniającym do 

używania nazwy oraz muzyki Slavica Dance na zajęciach w klubach fitness, szkołach tańca oraz innych 

salach przystosowanych do prowadzenia zajęć grupowych. Funkcjonowanie w projekcie Slavica 

Dance łączy się z reklamą Twoich zajęć, filmów oraz dla najlepszych, możliwością rozwoju jako master 

trainer, czyli występów w TV i na scenie nie tylko w Polsce.  

W związku z tym, że korzystać będziesz z nazwy Slavica Dance, która jest nazwą zastrzeżoną, 

zdobywając tytuł instruktorski, zobowiązujesz się do comiesięcznej  opłaty w wysokości 49 zł. Jest to 

oplata za korzystanie z loga oraz muzyki . Po uiszczeniu opłaty raz na kwartał udostępnimy Ci nową, 

autorską płytę, stworzoną specjalnie na potrzeby Slavica Dance. ( Koszt jednorazowy wykupu płyty to 

180 zł. )  

Opłata ta jest inwestycją zarówno w rozwój Slavica Dance jak i Twojej sylwetki jako 

instruktora zajęć grupowych.  Slavica będzie promować Twoją osobę w mediach społecznościowych. 

Będziemy także informować Cię o wydarzeniach, które odbywają się w Twojej okolicy, oraz gdzie 

mógłbyś/mogłabyś nas reprezentować. Obowiązywać Cię będą także zniżki na kolejne szkolenia, takie 

jak np. Slavica Kids oraz dodatkowe profity wiążące się z rozwojem marki. 

Po ukończeniu szkolenia, dostaniesz swój indywidualny numer instruktorski, który później 

upoważni Cię do uwierzytelniania swoich zajęć u pracodawcy, a także pozwoli nam promować Twoją 

osobę na naszych profilach. 

Aby rozpocząć szkolenie, musisz posiadać tytuł instruktora fitness lub posiadać przynajmniej 

roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć taneczno-choreograficznych (zumba, lekcje tańca) oraz 

mieć ukończone 18 lat. Jeśli nie spełniasz powyższych warunków skontaktuj się ze mną, a spróbujemy 

indywidualnie podejść do Twojej sytuacji. 

Ukończenie szkolenia nie zobowiązuje Cię  do podejścia do egzaminu oraz nie jest 

równoznaczne z podpisaniem umowy franczyzowej. Po szkoleniu otrzymujesz od nas miesiąc bez 

opłaty, w ciągu którego poprosimy Cię o podesłanie krótkiego filmu z prowadzonej lekcji. Film ten  

będzie ostateczną formą zaliczenia szkolenia. Jednak musisz pamiętać, że jeśli w ciągu tego miesiąca 

nie prześlesz nam filmu zaliczeniowego, ponowną możliwość zostania instruktorem Slavica Dance 

będziesz mieć dopiero na kolejnym szkoleniu. 

 



 

Jeśli masz jakiekolwiek  pytania, pozostaję do Twojej dyspozycji pod adresem: 

kasia@slavicadance.com. 

 

Pozdrawiam serdecznie, 

 

Katarzyna Sznajdrowicz 

Manager ds. fitness Slavica Dance 


