
DOROŚLI
- gimnastyka na szarfach (aerial) dla kobiet, koszt 30
PLN/godz. (wtorek lub piątek, godz.19:00-20:00)
- warsztaty krawieckie (lalki Tilda, poduszki, ozdoby,
maskotki) koszt 20 PLN/ 2 godz. (1x w miesiącu)
- fitness dla seniorów
- spotkania Klubu Seniora Aktywni Plus
- kurs tańca w parach
- w krainie bobodźwięków (zajęcia umuzykalniające
dla maluchów i rodziców) - zajęcia bezpłatne
- Big Band
- próby ZR Jakubkowianie
- próby orkiestr

EKO PÓŁKOLONIA (11-15.07.2022) 570 PLN
PÓŁKOLONIA DOOKOŁA ŚWIATA (25-29.07.2022) 570 PLN
PÓŁKOLONIA TEATRALNO-FILMOWA (08-12.08.2022) 570
PLN 

DZIECI:

 BEZPŁATNE ZAJĘCIA WAKACYJNE:
- warsztaty łucznicze, prow. EduAnima
- hip-hop  (5-8 lat, 9-12), piątki, prow. K. Gargula
- warsztaty modelarskie (soboty), prow. T. Schneider
- warsztaty artystyczne, prow. B. Kuśmierkiewicz

 PŁATNE ZAJĘCIA WAKACYJNE:
- aerial-hoop (6-8 lat, 9-12 lat) - 15 PLN/godz. prow. Daria
Dobosz, poniedziałek, wtorek 12:00- 13:00, 13:00-14:00
- gimnastyka sportowa (6-8 lat, 9-12 lat) - 10 PLN/godz.
prow. Sławomir Dobosz, wtorek, środa 15:00-16:00, 16:00-
17:00
- breakdance (6-8 lat, 9-12 lat) - 10 PLN/godz., prow. Sławomir
Dobosz, czwartek 15:00-16:00, 16:00-17:00
-warsztaty robotyki 19-22.07 (7-9 lat, 10-13 lat) - koszt 15 PLN
za godzinę, 2 godz. dziennie, koszt za 4 dni 120 PLN

STAŁE ZAJĘCIA BEZ ZMIAN:
- jazz z elementami gimnastyki artystycznej
- kick-boxing 
- próby ZR Mali Jakubkowianie
- lekcje gry na skrzypcach
- lekcje śpiewu
- indywidualne lekcje gry na instrumentach

MŁODZIEŻ:
BEZPŁATNE ZAJĘCIA (13-19 lat):
- redesign - kreatywne szycie, prow. K. Staszak-Zając
- warsztaty fotograficzne
- warsztaty modelarskie (soboty), prow. T. Schneider
- warsztaty wokalno-aktorskie
- hip-hop (piątki)  prow. K. Gargula

 PŁATNE ZAJĘCIA WAKACYJNE:
- aerial-hoop (od 13 lat) - 15 pln/godz. prow. Daria Dobosz,
poniedziałek, wtorek 14:00-15:00
- gimnastyka sportowa  - 10 PLN/godz
prow. Sławomir Dobosz, wtorek, środa 17:00-18:00
- breakdance (od 13 lat) - 10 PLN/godz, prow. Sławomir
Dobosz, czwartek 17:00-18:00

STAŁE ZAJĘCIA BEZ ZMIAN:
- jazz z elementami gimnastyki artystycznej
- kick-boxing 
- próby GA Tamburmajorki
- lekcje gry na skrzypcach
- lekcje śpiewu

Zapisy i szczegółowe informacje:
tel. 184448078
e-mail: ckip@lososina.pl

www   
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