
 

Tarife cursuri și abonamente 2018 – 2019 

Taxă înscriere/ reînscriere: 25 RON per cursant/ familie 

Taxă întârziere: 25 RON per cursant/ familie – se aplică pentru fiecare lună în care plata se efectuează mai 

târziu de data de 10. 

1 ședintă plătită individual: 50 RON     1 curs privat (60 min.): 50 RON 

Închiriere soft & hard shoes: 100 RON/ an*   Închiriere rochii solo: 200 RON/ an* (*doar cursanților școlii) 

Abonamente lunare: 

Dansatori per familie Număr de cursuri săptămânale Abonament lunar 

1 1 130 RON 

1 2 170 RON 

1 3+ 200 RON 

2 1/ fiecare 200 RON 

2 2/ fiecare 300 RON 

2 3+/ fiecare 350 RON 

3+ 1/ fiecare 300 RON 

3+ 2+/fiecare 350 ron 

 

Workshopuri - taxă separată de abonamentul lunar, plătibilă la termenul stabilit pentru fiecare workshop în 

parte: 

Număr de cursuri Taxă 

1 120 RON 

2 170 RON 

3+ 220N 

 

PLATA SE FACE LA ÎNCEPUTUL PRIMULUI CURS DIN LUNĂ, NU MAI TÂRZIU DE DATA DE 

10! În caz contrar, se aplică taxa de întârziere.  

Tarifele sunt fixe, nu se negociază și se aplică tuturor cursanților școlii. Nu se aplică alte reduceri. 

Plățile se fac cash, sau prin transfer bancar și sunt obligatorii, nerambursabile, nereportabile, 

netransmisibile (chiar și în cadrul aceleiași familii). 

Absentarea de la cursuri nu permite reportarea plății spre luna următoare. Absentarea anunțată îi permite 

cursantului să recupereze ședințele pierdute în următoarea lună. Absentarea neanunțată nu permite 

recuperarea. Absentarea neanunțată de la 4 sau mai multe cursuri consecutive duce la dezactivarea 

cursantului și necesită reînscrierea și plata taxei aferente odată cu revenirea la cursuri. 

 

Asociaţia "STEYsha School of Irish Dance" funcţionează în sistem de autofinanţare. Nerespectarea 

termenului și regulilor de plată poate duce la dificultăţi în buna funcţionare a școlii şi poate afecta programul 

cursurilor. 

 



 
 

Class Fees 2018 – 2019 

Registration/ re-registration fee: 25 RON per student/ family 

Late fee: 25 RON per student/ family – it applies every month that payment is done later than the 10
th

. 

1 class paid individually: 50 RON  1 private class (60 min.): 50 RON 

Soft & hard shoes rental: 100 RON/ year* Solo dress rental: 200 RON/ year* (*only to school students) 

Monthly fees: 

Dancers per family No. of weekly classes Monthly fee 

1 1 130 RON 

1 2 170 RON 

1 3+ 200 RON 

2 1/ each 200 RON 

2 2/ each 300 RON 

2 3+/ each 350 RON 

3+ 1/ each 300 RON 

3+ 2+/ each 350 ron 

 

Workshops – separate fee to the monthly one, payable at the term set for each workshop:  

No. of classes Fee 

1 120 RON 

2 170 RON 

3+ 220N 

 

PAYMENT IS DONE AT THE BEGINNING OF THE FIRST CLASS OF THE MONTH, NO LATER 

THAN THE 10
TH

 OF THE MONTH. Otherwise, the late fee applies. 

The fees are fixed, non-negotiable and apply to all students. No other discounts are applied. 

Payments are done in cash or by bank transfer and are compulsory, non-refundable, non-reportable, non-

transmissible (even within the same family). 

Missing classes does not allow the current payment to be carried out (reported) to the next month. Announcing 

they would miss class, allows the student to recover the number of missed classes within the next month. 

Missing unannounced does not allow class recovery. Missing 4 or more consecutive classes leads to the 

automatic deactivation of the student and requires re-registration and payment of the re-registration fee once 

the student decides to come back to class. 

 
Asociaţia "STEYsha School of Irish Dance" functions through self-funding. Failure to comply with the payment 

deadlines and rules may lead to difficulties in the proper functioning of the school and may affect the class schedule. 

 


