
CENNIK ZAJĘĆ KULTURALNYCH KOK 2021/2022 
Kobierzyce 16.09.2021  

Rysunek (Kobierzyce) od 7 lat i dorośli  150 zł – semestr (zajęcia raz w tygodniu) 

Ceramika (Kobierzyce, Tyniec 
Mały) 

od 7 lat i dorośli  150 zł – semestr (zajęcia raz w tygodniu) 

Robotyka VR (Kobierzyce, Tyniec 
Mały , Bielany Wrocławskie, Wysoka) 

warunkiem 
utworzenia 
grupy min. 10 
uczestników 

300 zł – semestr (zajęcia raz w tygodniu) 

Plastyka od 7 lat  bezpłatne  

Warsztaty fotograficzne 
Wysoka 

Żerniki Małe 
Tyniec Mały 

 

 I semestr (październik – grudzień) bezpłatne zaj. raz w 
miesiącu 

II semestr (styczeń – marzec)  100 zł zaj. raz w miesiącu 
III semestr (kwiecień – czerwiec) 100 zł zaj. raz w 

miesiącu 

Chemik  od 7 lat  bezpłatne 

Taniec dzieci od 7 lat  bezpłatne 

Taniec Towarzyski dla dorosłych  180 zł (semestr, zajęcia raz w tygodniu) 

Solo Latino dla Kobiet Dla dorosłych 210  zł (semestr, zajęcia raz w tygodniu) 

Akademia Malucha                                        
( taniec, plastyka ) 

4 - 6 lat  bezpłatne 

NOWOŚĆ !!! 
Warsztaty Teatralne 

Od 11 lat 
warunkiem 
utworzenia 
grupy min. 10 
uczestników 

300 zł – semestr (semestr, zajęcia dwa razy w tygodniu) 

NOWOŚĆ !!! 
Balet 

       4-5 lat                   
       6-8 lat 

300 zł – semestr (semestr, zajęcia dwa razy w tygodniu) 
 

Nauka gry na instrumentach 
muzycznych/ nauka śpiewu 

(Kobierzyce, Tyniec Mały, Bielany 
Wrocławskie, Wysoka) 

od 7 lat 30 min. 
36 zł  

45 min. 
54 zł 

60 min. 
72 zł  

 

      

Warsztaty Kreatywne (Wysoka) Od 7 lat 150 zł – semestr (zajęcia raz w tygodniu) 

Warsztaty Malarskie Wysoka Od 7 lat 150 zł – semestr (zajęcia raz w tygodniu) 

Zajęcia rytmiczno - taneczne Od 6 lat 150 zł – semestr (zajęcia raz w tygodniu) 

Warsztaty Dziennikarskie ( 
Kobierzyce) 

Od 13 lat Zajęcia bezpłatne 

Mistrzowie Dobrych Manier  Zajęcia bezpłatne 

 

 

Semestr Terminy płatności 
semestralnej  

Data  

 I 01.10-22.12.2021 I rata  do 15.10.2021  

 II 03.01-31.03.2022 II rata  do 15.01.2022 

 III 01.04- 15.06.2022  III rata  do 15.04.2022 

 


