
OFERTA ZAJĘĆ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ  

                                 NA SEZON 2019/2020   

                zapisy - składanie Deklaracji uczestnictwa od 02.09.2019 

TANIEC    
• ZAJĘCIA  RYTMICZNO – UMUZYKALNIAJĄCE  dzieci 4-6 lat; cena 40 zł/m-c (w karnecie za 4 zajęcia) 

zajęcia 1 x tyg. 30-45 min. (poniedziałek)   

• TAŃCZĄCE BRZDĄCE (z element. HIP-HOP)  dzieci 5-7 lat; cena 44 zł/m-c (w karnecie za 4 zajęcia) 
zajęcia 1 x tyg. 60 min. (wtorek 16:00 gr. nowa)  (czwartek 16:00 kontynuacja)   

• BALET – TANIEC KLASYCZNY  dzieci 7-9 lat; cena 48 zł/m-c (w karnecie za 4 zajęcia) 
zajęcia 1 x tyg. 45 min. ( środa 16:00  nowa grupa)                                         

• TANIEC WSPÓŁCZESNY  młodzież od 10 lat; cena 48 zł/m-c  (w karnecie za 4 zajęcia) 
gr. młodsza (kontynuacja baletu) – środa 17:00 
gr. nowa początkująca  - środa 18:00 
kontynuacja - zajęcia 2 x tyg. 90 min. (wtorek i czwartek 16:00) - cena 48 zł/m-c (za 8 zajęć)   
zespół Contra - zajęcia 2 x tyg. 90 min. (wtorek i czwartek 18:00) - cena 48 zł/m-c (za 8 zajęć)   
                                            

• BREAKDANCE  dzieci od 8 lat, młodzież; cena 60 zł/m-c (w karnecie za 4 zajęcia) 
zajęcia 1 x tyg. 90 min. (środa godz.18:30)   
 

• HIP HOP  dzieci od 8 lat, młodzież; cena 60 zł/m-c (w karnecie za 4 zajęcia)  
grupa nowa - zajęcia 1 x tyg. 60 min. (wtorek 17:10)  
kontynuacja - zajęcia 1 x tyg. 90 min. (wtorek 18:15)  
 

• JAZZ  (z elementami musicalu) młodzież od 11 lat; cena 56 zł/m-c  (w karnecie za 8 zajęć) 
zajęcia 2 x tyg. 90 min.  (poniedziałek 17:30 i piątek 16:00)   
 

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

PLASTYKA     

1. Pracownia plastyczna  - parter          

• ZAJĘCIA PLASTYCZNE   dzieci od 5 lat, młodzież; cena 40 zł/m-c  (w karnecie za 4 zajęcia)        
- podział na grupy w trakcie ustaleń  

 
• CERAMIKA  młodzież 10-14 lat; cena 48 zł/m-c  (w karnecie za 4 zajęcia) 

grupa nowa - zajęcia 1 x tyg. 90 min.  (środa 16:00)  
kontynuacja - zajęcia 1 x tyg. 90 min. (środa 18:15) 
   

• WARSZTATY CERAMICZNE  dla dorosłych; cena 68 zł/m-c  (w karnecie za 4 zajęcia) 
zajęcia 1 x tyg. 180 min. (czwartek 17:15-20:15)            
     

• ZABAWY Z GLINĄ  dzieci 3-4 lata z rodzicem; cena 48 zł/m-c (za 4 zajęcia)  
zajęcia 1 x tyg. 60 min. (piątek godz. 11:00)  
 

Termin i miejsce zapisów na w/w. zajęcia w pracowni plastycznej – zostanie podany 05.09.2019 
 
 



                                                                                                                                                                                                                 
2. Pracownia plastyczna  - poddasze    
• RYSUNEK SZTALUGOWY  młodzież i dorośli; cena 40 zł/m-c  (w karnecie za 4 zajęcia) 

zajęcia 1 x tyg. 150 min. (środa godz. 17:00) 
zapisy: kamila.skowron@palac.art.pl, tel.32 733 88 17    
 

• OD NIEMOWLAKA DO PRZEDSZKOLAKA  dzieci 1-3 lat z rodzicem; cena 40 zł/m-c (za 4 zajęcia)  
zajęcia 1 x tyg. 60 min.: 
poniedziałek   16:30 i 18:00 
wtorek         16:30 i 18:00      
środa         09:30 i 11:00 
czwartek          09:30 w DK Ząbkowice                                                                                                       
zapisy: maja.szwedzinska@palac.art.pl, tel. 32 733 88 00 wew. 827     

MUZYKA   
• NAUKA GRY NA GITARZE  dzieci od 9 lat, młodzież; cena 120 zł/m-c  (w karnecie za 4 zajęcia) 

zajęcia indywidualne 1 x tyg. 45 min., środa  
zapisy bezpośrednio u instruktora na Dniach Otwartych - 10.09.2019 od godz. 16:00-18:00 
 

• NAUKA GRY NA PIANINIE  dzieci od 9 lat, młodzież; cena 120 zł/m-c  (w karnecie za 4 zajęcia) 
zajęcia indywidualne 1 x tyg. po 45 min; wtorek, czwartek 
zapisy bezpośrednio u instruktora na Dniach Otwartych - 10.09.2019 od godz. 16:00-18:00 
 

• EMISJA GŁOSU  dzieci od 10 lat, młodzież; cena 120 zł/m-c  (w karnecie za 4 zajęcia) 
zajęcia indywidualne 1 x tyg. po 45 min; poniedziałek   
zapisy bezpośrednio u instruktora na Dniach Otwartych - 09.09.2019 od godz. 16:30-18:00 

INNE 

• SZACHY   dzieci od 7 lat; cena 28 zł/m-c  (w karnecie za 4 zajęcia) 
zajęcia 1 x tyg. 60 min. (poniedziałek godz. 18:00)   

       zapisy w Dziale Edukacji Artystycznej p. 314 (II piętro) w godz. 9:00-16:00    

• ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA PKZ „GOŁOWIANIE”  od 5 do 100 lat (bezpłatnie) 
dzieci zajęcia 2 x tyg. 45 min. (wtorek i czwartek) 
dorośli i młodzież  zajęcia 2 x tyg. (poniedziałek i środa) 
zapisy: malgorzata.kurtyka@palac.art.pl  tel. 32 733 88 00 wew. 823      
 

• AMATORSKI KLUB FILMOWY „Zagłębie”  od 16 lat (bezpłatnie) 
Informacje i zapisy u instruktora: Jarosław Cyba, tel. 608-432-097  

 
Zapisy na wszystkie zajęcia przyjmujemy na podstawie pisemnej DEKLARACJI UCZESTNICTWA, złożonej 
w Dziale Edukacji Artystycznej PKZ – pokój 314 (II piętro), w godz. 9:00-16:00   
informacja tel. 32 733 88 08 lub 07 
 

ZAJĘCIA EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W PLACÓWKACH PKZ: 

Zapraszamy do klubów osiedlowych, świetlic środowiskowych i DK Ząbkowice na zajęcia edukacji 
artystycznej:  
/rytmika /taniec nowoczesny /breakdance /mażoretki /witraż (nowość) /plastyka /emisja głosu 
/rękodzieło /szachy /kabaretowo-filmowe /zumba dla dorosłych /indywidualna nauka gry na: 
keyboardzie, akordeonie, perkusji, gitarze-zumba dla dorosłych i wiele innych. 
 
Szczegółowe informacje o zajęciach oraz zapisy bezpośrednio w naszych placówkach, adresy znajdują 
się na stronie w zakładce „Działają u nas”.  
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