
NABÓR DO SEKCJI I ZESPOŁÓW   
 
UWAGA!  Zapisy prowadzone będą od  05 września 2011 w budynku przy ul. Wojska 
Polskiego 52 – Oś. Reden     
 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć amatorskiego ruchu artystycznego w sezonie 
kulturalnym  2011/2012 
 
SEKCJA  PLASTYCZNA  - od 3 lat; (proponujemy zajęcia plastyczne z zakresu rysunku, 
malarstwa, ceramiki, szkła,  rzeźby i grafiki warsztatowej)                                                                                          
Zapisy do grup:                                                                                                                                                   
dzieci – w wieku 3-6 lat - 30 zł./m-c (zajęcia 1 x tyg. 60 min.)                                                           
dzieci – w wieku 7-12 lat - 30 zł./m-c (zajęcia 1 x tyg. 120 min.)                                                        
młodzieŜ od 13 lat i studenci - 40 zł./m-c (zajęcia 1 x tyg. 180 min.)                                                          
dorośli - 50 zł./m-c lub 14 zł za jedno spotkanie (zajęcia 1 x tyg.  180 min.)                                                     
Zapisy w punkcie Informacyjnym lub na mail: sylw.plast@wp.pl ; tel. 606-877-785 
 
NAUKA  GRY  NA INSTRUMENCIE   - gitara, keyboard od 12 lat                                  
zajęcia  indywidualne  - 80 zł./m-c  (zajęcia 1 x tyg.  60 min.)                                                     
warsztaty  grupowe  - 30 zł./m-c (zajęcia 1 x tyg.  90 min.)                                                            
Zapisy w punkcie Informacyjnym; tel. 32/ 262-20-61  wew.16 lub na mail: 
malgorzata.grabiwoda@palac.art.pl  
 
ZAJĘCIA  RYTMICZNO – UTANECZNIAJ ĄCE od 4-6 lat   
dzieci – w wieku 3,5 - 4 lat  - 30 zł./m-c (zajęcia 1 x tyg. 30 min.)                                                             
dzieci – w wieku  5 - 6 lat - 30 zł./m-c (zajęcia 1 x tyg.   45 min.)                                                             
Zapisy  w punkcie Informacyjnym, tel. 32/ 262-20-61 wew.16 lub na mail: 
malgorzata.grabiwoda@palac.art.pl  
 
SEKCJA  TAŃCA  WSPÓŁCZESNEGO zapisy do grup:                                                                                                                                                   
początkującej  wiek  od   7 - 10 lat  - 30 zł./m-c (zajęcia 2 x tyg. 45 min.)                                                                                                                                  
początkującej  wiek  od 11 - 14 lat  - 30 zł./m-c (zajęcia 2 x tyg. 45 min.)                                                                            
Zespół INSPIRE  wiek  od 15 lat  - 30 zł./m-c (zajęcia 2 x tyg. 90 min.) 
Zapisy: w punkcie Informacyjnym  lub tel. 32/ 262-20-61  wew.16 lub na mail: 
malgorzata.grabiwoda@palac.art.pl  
   
ZESPÓŁ  FOLKLORYSTYCZNY  PKZ „GOŁOWIANIE”  od 4 lat  
dzieci gr. przedszkolna  - 20 zł./m-c (zajęcia 1 x tyg. 60 min.)  
dorośli i młodzieŜ /gr. koncertujące/ - bezpłatnie ( zajęcia 2 x tyg. 120 min.) 
Zapisy bezpośrednio u instruktora od pn. do cz. w godz. 15:00-18:00 lub tel. 32/ 262-20-61  
wew. 27 
   
KABARETY  MŁODZIE śOWE od 15 lat  (prosimy o zgłaszanie się zorganizowanych 
grup) 
Informacje i zapisy u instruktora  tel. 608-432-097   
 
AMATORSKI KLUB FILMOWY  (AKF „Zagłębie) od 16 lat                                                                                                                
Informacje i zapisy u instruktora tel. 608-432-097  
 
Terminy zebrań organizacyjnych podane będą po 19 września 2011 
Prosimy zapisane osoby o dowiadywanie się odnośnie terminów zebrań. 
 
 
 



Wychodząc naprzeciw problemom rodzin wielodzietnych Pałac Kultury Zagłębia wprowadza   
zniŜki na opłaty za uczestnictwo w zajęciach (nie dotyczy zajęć indywidualnych): 
1.   50% opłaty - za uczestnictwo w zajęciach drugiego oraz kaŜdego kolejnego 
      dziecka z jednej rodziny.  
2.   50%  opłaty - za trzecią formę zajęć jednej osoby. 
W szczególnych przypadkach uczestnik moŜe być zwolniony z opłat za zajęcia po złoŜeniu 
podania uzasadniającego prośbę. 
Decyzję o zwolnieniu z opłat podejmuje Dyrektor PKZ po zaopiniowaniu przez kierownika 
placówki. 
 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Klubach 
Osiedlowych, Świetlicach Środowiskowych, Domu Kultury Ząbkowice  
(adresy i telefony placówek na www.palac.art.pl )  
    


