
 

OFERTA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ PAŁACU KULTURY ZAGŁĘBIA W SEZONIE 2018/2019 

Zapisy na zajęcia prowadzi Dział Edukacji Artystycznej PKZ, p. 314 (II piętro) w godz. 9:00-16:00, 

chyba że podano inaczej (np. zapisy bezpośrednio u instruktora). Więcej informacji pod nr tel. 32 733 

88 08 lub 32 733 88 07. 

Zapisy przyjmowane są na podstawie pisemnej deklaracji uczestnictwa. 

Koszt karnetu zależy od liczby zajęć w miesiącu. 

 

TANIEC 

ZAJĘCIA RYTMICZNO-TANECZNE 

uczestnicy: dzieci 5-7 lat 

karnet miesięczny: 32 zł 

spotkania: 1 x w tyg., 45 min | środa, g. 16:00 

TAŃCZĄCE BRZDĄCE Z ELEMENTAMI HIP-HOPU 

uczestnicy: dzieci 5-7 lat 

karnet miesięczny: 40 zł 

spotkania: 1 x w tyg., 60 min 

nowa grupa – wtorek, g. 16:50 | kontynuacja – czwartek, g. 16:15 

TANIEC KLASYCZNY – BALET 

uczestnicy: dzieci 7+ 

karnet miesięczny: 48 zł 

spotkania: 1 x w tyg., 45 min 

nowa grupa – środa, g. 16:00 | kontynuacja – środa, g. 16:50 | grupa zaawansowana – środa, g. 17:45 

TANIEC WSPÓŁCZESNY 

uczestnicy: młodzież 10+ 

karnet miesięczny: 40 zł 

spotkania: 2 x w tyg., 60 min 

gr. początkująca – wtorek i czwartek, g. 16:00 | kontynuacja – wtorek i czwartek, g. 17:30 

TANIEC JAZZOWY Z ELEMENTAMI MUSICALU 

uczestnicy: młodzież 11+ 

karnet miesięczny: 56 zł 

spotkania: 2 x w tyg., 90 min | poniedziałek, g. 16:00 i środa, g. 17:00 

HIP-HOP 

uczestnicy: dzieci 8+ 

karnet miesięczny: 60 zł 

spotkania: 1 x w tyg., 90 min | wtorek, g. 18:00 

 



BREAKDANCE 

uczestnicy: dzieci 8+ 

karnet miesięczny: 56 zł 

spotkania: 1 x w tyg., 90 min | środa, g. 18:30 

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA PKZ GOŁOWIANIE – DZIECI 

uczestnicy: dzieci 5+ 

zajęcia bezpłatne 

spotkania: 2 x w tyg., 45 min | wtorek i czwartek 

zapisy: Małgorzata Kurtyka, tel. 32 733 88 23, malgorzata.kurtyka@palac.art.pl 

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA PKZ GOŁOWIANIE – MŁODZIEŻ I DOROŚLI 

uczestnicy: młodzież i dorośli 

zajęcia bezpłatne 

spotkania: 2 x w tyg., 150 min | poniedziałek i środa, g. 17:00 

zapisy: Małgorzata Kurtyka, tel. 32 733 88 23, malgorzata.kurtyka@palac.art.pl 

 

PLASTYKA 

PRACOWNIA PLASTYCZNA – ZAJĘCIA PLASTYCZNE 

karnet miesięczny: 32 zł 

harmonogram: 

• dzieci 5-6 lat – poniedziałek, g. 16:00-17:00 

• dzieci 7-9 lat – wtorek, g. 16:00-18:00 

• młodzież 9-13 lat – wtorek, g. 18:10-20:10 

• młodzież 10-14 lat – środa, g. 16:00-18:00 

• dzieci 3-4 lata – czwartek, g. 16:00-17:00 

• młodzież 14-20 lat – piątek, g. 17:00-20:00 

zapisy: Sylwia Nowak, tel. 606 877 785, sylwia.nowak@palac.art.pl 

PRACOWNIA PLASTYCZNA – CERAMIKA I RZEŹBA 

uczestnicy: młodzież 10-14 lat 

karnet miesięczny: 40 zł 

spotkania: 1 x w tyg., 120 min | środa, g. 18:10-20:10 

zapisy: Sylwia Nowak, tel. 606 877 785, sylwia.nowak@palac.art.pl 

PRACOWNIA PLASTYCZNA – CERAMIKA 

uczestnicy: dorośli 

karnet miesięczny: 60 zł 

spotkania: grupa I – poniedziałek, g. 17:15-20:15, grupa II – czwartek, g. 17:15-20:15 

zapisy: Sylwia Nowak, tel. 606 877 785, sylwia.nowak@palac.art.pl 



RYSUNEK SZTALUGOWY 

uczestnicy: młodzież 12+ i dorośli 

karnet miesięczny: 32 zł 

spotkania: 1 x w tyg., 150 min | środa, g. 17:00 

zapisy: Kamila Skowron, tel. 32 733 88 17, kamila.skowron@palac.art.pl 

OD NIEMOWLAKA DO PRZEDSZKOLAKA 

uczestnicy: rodzice z dziećmi 1-3 lata 

karnet miesięczny: 40 zł 

spotkania: 1 x w tyg., 60 min 

zapisy: Maja Szwedzińska, tel. 32 733 88 27 lub 695 416 716, maja.szwedzinska@palac.art.pl 

 

MUZYKA 

INDYWIDUALNA NAUKA GRY NA GITARZE 

uczestnicy: dzieci 10+ 

karnet miesięczny: 120 zł 

spotkania: 1 x w tyg., 45 min | poniedziałek lub środa 

zapisy: bezpośrednio u instruktora podczas Dni Otwartych 

INDYWIDUALNA NAUKA GRY NA PIANINIE 

uczestnicy: dzieci 8+ 

karnet miesięczny: 120 zł 

spotkania: 1 x w tyg., 45 min | wtorek lub czwartek lub piątek 

zapisy: bezpośrednio u instruktora podczas Dni Otwartych 

SZACHY 

uczestnicy: dzieci 7+ 

karnet miesięczny: 28 zł 

spotkania: 1 x w tyg., 60 min | poniedziałek, g. 18:00 

AMATORSKI KLUB FILMOWY ZAGŁĘBIE 

uczestnicy: młodzież 16+ 

zajęcia bezpłatne 

zapisy: Jarosław Cyba, tel. 608 432 097 

 

ZAJĘCIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W PLACÓWKACH PKZ 

Zapraszamy do klubów osiedlowych , świetlic środowiskowych i Domu Kultury Ząbkowice – tam także 

czekają różnorodne, ciekawe zajęcia, m.in.: rytmika, taniec, mażoretki, witraż, emisja głosu, 

rękodzieło, zumba i wiele innych. 

Szczegółowe informacje i zapisy w poszczególnych placówkach, dane kontaktowe na 

www.palac.art.pl, zakładka „działają u nas”. 


