Celje, 1. 12. 2021

Spoštovane dijakinje in dijaki zaključnih letnikov.
Sporočam vam, da boste končno pričeli s plesnimi vajami pod okriljem plesne šole Plesni val iz
Celja. Zaradi trenutnih razmer v državi smo termin maturantskega plesa prestavili in srčno upam, da bo
situacija dovoljevala izvedbo v spomladanskem terminu.

Naša šola ima rezerviran termin za maturantski ples v petek, 1. 4. 2022.
Plesne vaje bodo potekale v telovadnici Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko, na
Ljubljanski 17 (vhod pri el. polnilni postaji), in sicer po naslednjem razporedu:


TOREK ob 14.30 za oddelek S-4. a, S-4. b in M-4. c



SREDA OB 14.30 za oddelek M-4. d, M-4. e, M-2. f, S-2. g, S-3. g in S-3. h

Plesne vaje se bodo pričele z naslednjim tednom (od 6. 12. 2021 dalje).
Če se kdaj ne morete udeležiti kakšnih vaj se lahko pridružite vajam, ki jih bodo imele druge srednje šole
ŠC Celje. V telovadnici bo imela SDL v ponedeljek ob 15.00, GL pa v petek ob 15.00, v dvorani plesne šole
Plesni Val pa bo imela GVO v četrtek ob 13.00.
Rezervni termin plesnih vaj bo tudi v soboto ob 17. 00 uri na lokaciji plesne šole Plesni val.
Plesne vaje bodo trajale uro in pol. Na vaje pridete vsaj 15 min prej.
Vi tisti, ki že imate soplesalca/soplesalko pridita na vaje skupaj. Vse tiste, ki še niste našli
soplesalca/soplesalke, pa vabimo, da se udeležite spoznavnih vaj, kjer si boste imeli priložnost poiskati
plesnega partnerja med ostalimi, ki ga še tudi nimajo.
Spoznavne vaje bodo v soboto, 11. 12. 2021, ob 17. uri na lokaciji plesne šole Plesni val v Celju.
Cena plesnih vaj je 25 €.
V primeru kombinacije parov maturantov iz različnih srednjih šol le-ti plačajo plesne vaje samo na šoli, ki
jo obiskujejo. Maturantje torej plesne vaje plačate le enkrat, udeležujete pa se lahko plesnih vaj naše šole
in šole soplesalke/soplesalca.
Dijakom nižjih letnikov naše šole in zunanjim, ki so soplesalci/soplesalke ni potrebno plačati plesnih vaj
(kupijo le kartico Plesnega vala za 1€).
V primeru sestave plesnih parov v ožjem družinskem krogu (bratje, sestre), plača tečaj le eden.
Plesne vaje morate plačati do 23. 12. 2021, na blagajni plesne šole Plesni val, Trg Celjskih knezov 8, Celje.
Za obiskovanje plesnih vaj morate izpolnjevati pogoj PCT. Za dijake velja tudi samotestiranje v šoli s
predložitvijo evidenčnega lista.

Cena vstopnice za maturantski ples bo letos zaradi višjih stroškov in upoštevanja vseh ukrepov
okoli 33€.
Do petka, 17. 12. 2021 mi prosim sporočite kakršne koli spremembe glede podatkov, ki ste mi jih
posredovali do sedaj (udeležba na plesu, udeležba na plesnih vajah, število gostov). Dobro premislite o
številu gostov glede na ceno in upoštevanje PCT pogoja za vstop na maturantski ples. Če bo število gostov
previsoko bomo morali postaviti tudi zgornjo mejo.
Maturantom, ki boste plačali plesne vaje in vašim plesnim partnerjem maturantske vstopnice ni potrebno
plačati.
V primeru kakršnihkoli vprašanj ali nejasnosti me lahko referent poišče v kabinetu D-29 na lokaciji Lava,
mi pošlje mail ali me pokliče.
Vse nadaljnje informacije o plesu boste našli na spletni oglasni deski.
Pera Kunst,
organizatorica maturantskega plesa

