
FORMAÇÃO
KUDURO’FIT®



O KUDURO'FIT: UMA FORMAÇÃO EM 2 ETAPAS
1- A FORMAÇÃO INICIAL: O BASIC 1

A formação Basic 1 oferece-te a licença kuduro'fit para 1 ano, dá-te o direito de
utilizar o logo e dar aulas num espaço adequado. Tem a duração de 8 horas num dia
só.

Preço: 220 €

O kuduro’fit® é uma modalidade criada e registada pela Lalao Bellens, permitindo
ensinar a dansa kuduro com uma forte dimensão desportiva calibrada « fitness ».

Esta formação é obrigatória para todas as pessoas que queiram ensinar a modalidade
KUDURO’FIT®

Nível de formação exigida : nenhum

Pack incluido para a formação :
 1 mix de 45 mn para  1 trimestre;
 1 música para 1 mês (fim de aula);
 1 vídeo a aprender para 1 mois;
 A formação do dia mesmo;
 Os logos kuduro'fit basic 1.

O teu Certificado de aptidão para poderes dar aulas.
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2- A FORMAÇÃO CONTINUA : A SUBSCRIÇÃO KFIT TRIBE

Propomos-te  como complemento  da  formação  de  base  a  subscrição
mensal  KFIT  TRIBE  (25€ /mês),  na  qual  fica  a  tua  disposição,  não  só
professores como também todo o material necessário para a preparação das
tuas aulas e uma licença permanente.

Esta subscrição é a garantia do teu sucesso mensal.

Contém coreografias já testadas e aprovadas, tanto para um bom ambiente e
um bom nível da aula como também uma boa adaptação para alunos novos e
alunos habituados a aulas de dansa ou fitness. 

Ao  subscreveres-te,  obterás  todos  os  meses  novas  coreografias  prontas  a
utilizar. É um acompanhamento fácil e simples para dares aulas originais !

Isto tudo por um tarifário de 25€ por mês.

Podes subscrever-te no site  www.kudurofit.fr

Receberás todos os meses em download: :

- O passo a passo em vídeo da coreografia mensal (obterás então, 12 vídeos
por ano);

- Um mix para 1 TRIMESTRE. (obterás então, 4 mixes por ano);

-  Um  kit  de  comunição  com  todos  os  meses  novos  apoios  a  personalizar
(publicidade facebook, flyeres etc) para divulgar nas tuas aulas e organizar os
teus eventos;

- A possibilidade de participar num evento kuduro'fit  organizado pela nossa
equipa.
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PROGRAMA DA FORMAÇÃO BASIC 1

Acolhimento dos formandos - 9h30

- Apresentação dos futuros instrutores;
- Apresentação da Lalao;
- Apresentação da formação e os seus objetivos;
- Descrição do Kuduro’fit® e as suas origens;
- Workshop basic nível1  (1h);
- Elaboração de uma aula de kuduro’fit.

PAUSA PARA ALMOÇO

- Aula (2h ) ( 3 grupos de 5 pessoas com 30min de elaboração);
- Resumo final da formação  (grelha de avaliação).

Fim da formação - 18h30. 

Entrega de certificados da formação.
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