Hola Swing Maniacs!
Us tornem a donar la benvinguda a aquest nou trimestre amb la confiança perquè el
gaudiu tant o més que l’anterior ara que ja domineu l’art del Swing!
Us donem alguns consells que us poden ser de gran utilitat:
Carnet de l’escola: El primer dia de classe si encara no teniu el vostre carnet us
donarem. Ja sabeu que així podreu acreditar-vos com a alumnes i així poder gaudir de
descomptes, no només a l'escola sinó a molts altres centres que us poden interessar. Podeu
consultar els descomptes i les mogudes a la web:
http://www.swingmaniacs.com/ca/descomptes
http://www.swingmaniacs.com/ca/properes-mogudes
Compte d'usuari a la web: Un cop registrats com a alumnes a la web podeu accedir a
la vostra informació personal, així com saber a quins cursos esteu apuntats, veure la vostra
parella de ball, els pagaments, els taxis que feu, el panell d'assistència (on podreu avisar quan
no pugueu venir), veure vídeotemaris, etc. Pengeu una foto vostra per a saber qui sou!
Assistència: Si us heu apuntat sense parella, us vincularem a una altra persona de la
classe. Amb aquesta parella hi teniu el compromís que en el cas de no poder assistir a classe
heu d'avisar a través del vostre compte de la web abans de les 17h del mateix dia (apartat
"assistència"). De manera que si en una classe no hi podeu assistir, l'altra persona no es quedi
penjada. Només si s'avisa, hi ha la possibilitat de recuperar la classe perduda.
Facebook: Podeu agregar-nos com a amics al "SwingManiacs Barcelona" i fer-vos fans
de la pàgina per estar al cas de les mogudes que organitzem, veure les fotos de les Jams i estar
al corrent de totes les novetats:
https://www.facebook.com/swingmaniacs
https://www.facebook.com/swingmaniacsbarcelona
Accessos a les sales de ball:
Us recomanem que el primer dia del curs arribeu amb antelació i busqueu en l'horari
projectat sobre la recepció on es fa la vostra classe.
Entrada per recepció principal (c/Església 4):
-

-

La sala 0 és la que es troba al costat de la recepció del carrer Església 4.
Les sales 4 i 5 es troben al 4rt pis de l’edifici. S’hi accedeix pel carrer Església 4.
sobretot no utilitzeu les escales metàl·liques del pati. Aquestes només es poden
utilitzar en casos d’emergència. Arribar tard no es considera emergència :P.
I la sala 6 es troba al 1r pis de l'edifici entrant pel carrer Església 4.

Entrada per la recepció del carrer Torrent d'en Vidalet 57:
-

L’accés a les sales 1, 2 i 3 es farà des del carrer Torrent d’en Vidalet 57. Siusplau no hi
entreu pel pati per no interrompre les altres classes.

Accés a la sala Youkali pel carrer Ramón y Cajal 88
Accés a la sala Camerino pel carrer Torrent d'en Vidalet 21

Les Jams que comencen a partir de les 22h es fan a les sales 1 i 2 però s'hi entrarà a
través del pati del carrer Església, ja que la porta del carrer Torrent d'en Vidalet estarà
tancada.
Tingueu també present que està totalment prohibit fumar a les nostres instal·lacions,
al pati inclòs.
Per qualsevol dubte consulteu les FAQS de la nostra web i/o pregunteu-nos!
http://www.swingmaniacs.com/ca/especials/faqs

Let’s Bon Inici De Curs!

