Cursul de Chitară Acustică
- detalii organizatorice -

Știați că, datorită muzicii, copiii ajung să învețe mult mai ușor și că ea are puterea de
a-i învăța să-și exprime mai ușor emoțiile?
Te invităm să descoperi, pas cu pas, lumea muzicii prin chitara acustică și înțelegerea celor mai faimoase cântece din această zonă. Totodată, ne-am propus să stimulăm creativitatea
participanților, să le încurajăm implicarea, autenticitatea, socializarea și împărtășirea opiniilor.
Printre beneficii, se mai numără și dezvoltarea dexterității și oportunitatea de a-și         
descoperi o nouă pasiune.
Ce învață concret copilul în cadrul cursului?
»» noțiuni de bază teoretice despre chitară: ce este chitara, cum o acordăm, câte tipuri
de chitare etc.;
»» noțiuni elementare practice: poziția corectă a degetelor pe grif-ul chitarei, modul
corect de strumming și de ciupitură cu mâna dreaptă;
»» să își manifeste creativitatea prin ritmul muzicii;
»» să socializeze cu ceilalți participanți, să își exprime părerea despre muzică, artă.
Cursul este structurat în 3 Module, a câte 4 întâlniri fiecare, durata fiecărei întâlniri va
fi de 2 ore.
Prețul pentru 1 modul este de 290 de RON, iar la achiziționarea mai multor module, se
aplică următoarele reduceri:
- Primele 2 module: 550 de RON;
- Toate cele 3 module: 810 de RON.
MENȚIUNI IMPORTANTE:
• Locația cursului: Str. Barbu Delavrancea, nr. 15, Interfon 5, Etaj 2, Sector 1, București.
• Prețul include materialele de care copilul tău are nevoie pe întreaga perioadă, gustare
sănătoasă și apă.
• Acest curs se adresează copiilor, iar ei trebuie să aibă între 7 și 12 anișori pentru a
participa la curs.
• La sfârșitul cursului, pregătim o surpriză! Pentru cei care au participat la toate cele 3
module, vom organiza un eveniment special numai pentru ei și familiile lor.
• Avem 3 locuri disponibile, lucrăm cu un număr mic de copii pentru că punem mare     
accent pe calitate.
• Participarea se face pe bază de înscriere prin acest formular și confirmare a plății
până la data menționată în email-ul de confirmare.
• Detaliile pentru plata cursului:
- Titular cont: Grow Smarter SRL-D
- Cont: RO 28 INGB 0000 9999 0523 2975, deschis la ING Bank;
- Mențiune Plată: „Taxă Participare Curs Chitară Acustică”.

• Dacă lipsiți de la una dintre întâlnirile de curs și nu ne anunțați cu minimum 24 de ore
în prealabil, nu vă putem returna banii pentru acea întâlnire. Ce putem recomanda este
să trimiteți un prieten sau o cunoștință în locul copilului dvs., dacă nu puteți veni.

Pentru întrebări, nu ezitați să ne contactați! ☺
ANA-MARIA MÎNDRUȚĂ
Co-Founder & Events Manager
E-mail: ana-maria.mindruta@playouth.ro
Mobile: +40 747 991 112
Website: www.playouth.ro
Facebook Page: PlaYouth

