
W  RAMACH                                              

UNIWERSYTETU  TRZECIEGO  

WIEKU ODBYWAJĄ  SIĘ  

BEZPŁATNIE: 

 

- WYKŁADY Z RÓŻNYCH DZIEDZIN 
(literatura, historia, filozofia, polityka, medycyna, historia sztuki)                     

poniedziałek 1x w tygodniu, godz. 11,00  

 

- ZAJĘCIA w sekcjach i klubach zainteresowań: 

* SEKCJA  RYSUNKU I MALARSTWA                                 

poniedziałek lub wtorek 1x w tygodniu, godziny przedpołudniowe  

* SEKCJA  HOBBYSTYCZNA – środa, 2x w m-cu, godz. 11,00 

(m.in. zajęcia z: makramy, quillingu, sutaszu, patchworku, 

kulinaria: „Galeria ciast i tortów”, „Sztuka na talerzu”) 

* CHÓR  „Zielona Nadzieja” – piątek godz. 10,00 

* KLUB LITERACKI – 2x w m-cu (spotkania wg harmonogramu),                                                                                   

drugi piątek miesiąca, godz. 12,15,                                                             

ostatni wtorek miesiąca, godz. 16,00    

 * KLUB SZACHISTY – piątek, godz. 10,00 

 

 



W  RAMACH                                              

UNIWERSYTETU  TRZECIEGO  

WIEKU ODBYWAJĄ  SIĘ                      

ZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNIE: 

*GIMNASTYKA  REKREACYJNA –                                     

poniedziałek,  godz. 16,00;   17,00;  18,00                                               

czwartek,  godz.16,00 ;   17,00                         

*GIMNASTYKA CHIŃSKA TAI-CHI - środa                                        

godz. 10,30 – gr. początkująca,                                                             

godz. 11,40 – gr. zaawansowana,                                  

*ZUMBA  GOLD - środa, godz. 9,15                                                     

*TANIEC – wtorek,                                                                      

godz. 9,00 – gr. początkująca,                                                      

godz. 10,00 – kontynuacja,                                                            

godz. 11,00 – gr. zaawansowana                                                                                                                         

*JOGA – poniedziałek (ew. czwartek)                                                        

godz. 9,00-10,30 gr. początkująca,                                                        

godz. 10,40 – 12,10 – kontynuacja,                                                               

godz. 12,20 – 13,30 gr. zaawansowana                                

*ZAJĘCIA  MUZYCZNE - środa, godz.9,00                                                                                                              

*KURS KOMPUTEROWY – poniedziałek                                          

godziny będą ustalone po utworzeniu grupy                                                                                     

*KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO – wtorek                                    

godziny będą ustalone po utworzeniu grupy                                                                                  

*KURS  FOTOGRAFII CYFROWEJ – poniedziałek                   

godziny będą ustalone po utworzeniu grupy                                                                                  



OPŁATY  ZA   ZAJĘCIA  NA   U T W 

 

WPISOWE – 10 zł. (jednorazowo, tylko I rok)                               

CZESNE – 30 zł. (każdy semestr)   

 Wpłaty: wpisowe, czesne za I semestr i za zajęcia w m-cu 

październiku prosimy uregulować w kasie PKZ w dniu zapisu, po 

zarejestrowaniu się w punkcie rekrutacyjnym  

*GIMNASTYKA  REKREACYJNA                                      

czas trwania zajęć 45 min.                                                                                

cena 1 zajęcia w karnecie miesięcznym - 6 zł.                                   

jednorazowe wejście -  10,00 zł.                                                                

(przykładowa cena za październik 6,00zł. x 4 zajęcia = 24,00 zł.)                        

*GIMNASTYKA CHIŃSKA TAI-CHI                                         

czas trwania zajęć 60 min.                                                                                

cena 1 zajęcia w karnecie miesięcznym - 6 zł.                                   

jednorazowe wejście -  10,00 zł.                                                                

(przykładowa cena za październik 6,00zł. x 4 zajęcia = 24,00 zł)                        

*ZUMBA  GOLD                                                                         

czas trwania zajęć 45 min.                                                                                

cena 1 zajęcia w karnecie miesięcznym - 6 zł.                                   

jednorazowe wejście -  10,00 zł.                                                                

(przykładowa cena za październik 6,00zł. x 4 zajęcia = 24,00 zł.)                        

*TANIEC                                                                                                   
czas trwania zajęć 60 min.                                                                                

cena 1 zajęcia w karnecie miesięcznym – 7,50 zł.                                   

jednorazowe wejście -  12,00 zł.                                                             

(przykładowa cena za październik 7,50zł. x 4 zajęcia = 30,00 zł.)                        



*JOGA                                                                                                         

czas trwania zajęć 90 min.                                                                                

cena 1 zajęcia w karnecie miesięcznym – 8,50 zł.                                   

jednorazowe wejście -  14,00 zł.                                                                

(przykładowa cena za październik 8,50zł. x 4 zajęcia = 34,00 zł.)  

*ZAJĘCIA  MUZYCZNE                                                         

czas trwania zajęć 90 min.                                                                                

cena 1 zajęcia w karnecie miesięcznym – 5,00 zł.                                   

jednorazowe wejście -  8,00 zł.                                                                

(przykładowa cena za październik 5,00zł. x 4 zajęcia = 20,00 zł)                     

*KURS  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO - wtorek                                         

przy grupie minimum 5 osób                                                                         

czas trwania zajęć 60 min.                                                                                

opłata miesięczna – 60 zł.                                                                               

Przy zapisach pobierana będzie wpłata zaliczkowa w wys. 10,00 zł.             

w punkcie rekrutacyjnym  (nie w kasie PKZ).                                             

Podział na grupy nastąpi 29.09.2015 o godz. 9,00 – spotkanie                       

z lektorem                                                               

 

 

OPŁATY  ZA ZAJĘCIA DOKONUJE SIĘ CO MIESIĄC                

(kwota w zależności od ilości zajęć w danym miesiącu).                                  

 

WPŁATY DOKONUJE SIĘ W KASIE PKZ                                             

DO DNIA 10 –go KAŻDEGO MIESIĄCA 

 



*KURS  KOMPUTEROWY - poniedziałek                                                             

I wariant :  przy grupie minimum 6 osób                                                                              

czas trwania zajęć 60 min.                                                                                  

ilość spotkań -13,                                                                                          

cena za I semestr 120 zł. płatne w dwóch ratach:                                              

do 10 października – I rata za I semestr w wys. 60,00 zł.                                        

do 10 listopada – II rata za I semestr w wys. 60,00 zł.                                      

w przypadku kontynuacji tej samej ilości osób w grupie:                                           

do 10 lutego -  I rata za II semestr w wys. 60,00 zł.                                            

do 10 marca -  II rata za II semestr w wys. 60,00 zł.   

 UWAGA – jeżeli ilość słuchaczy w grupie ulegnie zmniejszeniu 

opłata za kurs może zostać podwyższona                                                                                                     

 

II wariant:  przy grupie minimum 6 osób                                                                              

czas trwania zajęć 90 min.                                                                                  

ilość spotkań -13,                                                                                          

cena za I semestr 160 zł. płatne w dwóch ratach:                                              

do 10 października – I rata za I semestr w wys. 80,00 zł.                                        

do 10 listopada – II rata za I semestr w wys. 80,00 zł.                                     

w przypadku kontynuacji tej samej ilości osób w grupie:                                                                                      

do 10 lutego -  I rata za II semestr w wys. 80,00 zł.                                            

do 10 marca -  II rata za II semestr w wys. 80,00 zł.                                                                                                                                                           

   UWAGA – jeżeli ilość słuchaczy w grupie ulegnie zmniejszeniu 

opłata za kurs może zostać podwyższona      

Przy zapisach pobierana będzie wpłata zaliczkowa w wys. 10,00 zł.             

w punkcie rekrutacyjnym  (nie w kasie PKZ)                                                               

 



*KURS  FOTOGRAFII CYFROWEJ - poniedziałek 

przy grupie minimum 5 osób        przy grupie minimum 6 osób                                                                                                                                            

czas trwania zajęć 60 min.             czas trwania zajęć 60 min.                                                                                                                                                     

opłata miesięczna – 40 zł.             opłata miesięczna – 35 zł.       

 

Przy zapisach pobierana będzie wpłata zaliczkowa w wys. 10,00 zł.             

w punkcie rekrutacyjnym  (nie w kasie PKZ).                                              

UWAGA – cena kursu uzależniona jest od ilości zapisanych osób 


