
Opłaty Opłaty

Lp. ZAJĘCIA członków SM WOLA uczestników zajęć 

i ich rodzin spoza SM WOLA

 1. Projektowanie w CANVIE 25 zł / 60 min 30 zł / 60 min uczestnik

 2. Pianino     35 zł / 30 min 45 zł / 30 min uczestnik

jednorazowe 40 zł / 30 min 50 zł / 30 min uczestnik

3. Gitara    35 zł / 30 min 45 zł / 30 min uczestnik

jednorazowe 40 zł / 30 min 50 zł / 30 min uczestnik

4. Elektroniczne instrumenty klawiszowe  35 zł / 30 min 45 zł / 30 min uczestnik

jednorazowe 40 zł / 30 min 50 zł / 30 min uczestnik

5. Warsztaty muzyczne dzieci 8-13 lat 25 zł / 60 min 30 zł / 60 min uczestnik

Warsztaty muzyczne młodzież 14+ 50 zł / 120 min 60 zł / 120 min uczestnik

6. Zespoły wokalno - instrumentalne 4 - 5 osób 15 zł / 60 min 20 zł / 60 min uczestnik

Zespoły wokalno - instrumentalne TRIO 25 zł / 60 min 30 zł / 60 min uczestnik

7. Plastyka          18 zł / 60 min 24 zł / 60 min uczestnik

                      jednorazowe  23 zł / 60 min 30 zł / 60 min uczestnik

8. Artystyczne zajęcia plastyczne dla dzieci 3 - 5 lat 25 zł / 60 min 30 zł / 60 min uczestnik

                      jednorazowe 30  zł / 60 min 35  zł / 60 min uczestnik

9. Warsztaty malarskie 40 zł / 120 min 55 zł / 120 min uczestnik

                      jednorazowe 45 zł / 120 min 60 zł / 120 min uczestnik

10. Szkółka szachowa 20 zł / 60 min 25 zł / 60 min uczestnik

jednorazowe 25 zł / 60 min 30 zł / 60 min uczestnik

11. Karate kids              20 zł / 45 min 26 zł / 45 min uczestnik

                      jednorazowe 27 zł / 45 min 34 zł / 45 min uczestnik

12. Karate dla dorosłych 22 zł / 60 min 28 zł / 60 min uczestnik

                      jednorazowe 30 zł / 60 min 36 zł / 60 min uczestnik

13. Teatr wizji i ruchu dla młodzieży 23 zł / 120 min 30 zł / 120 min uczestnik

14. Warsztaty teatralne dla dzieci 3 - 5 lat 23 zł / 45 min 30 zł / 45 min uczestnik

15. Warsztaty teatralne dla dzieci 6 - 10 lat 23 zł / 60 min 30 zł / 60 min uczestnik

16. Warsztaty biżuteryjne 30 zł / 90 min 35 zł / 90 min uczestnik

                      jednorazowe 35 zł / 90 min 45 zł / 90min uczestnik

17. Warsztaty kulturoznawcze 15 zł / 75 min 18 zł / 75 min uczestnik

                      jednorazowe 20 zł / 75 min 23 zł / 75min uczestnik

18. Warsztaty kulturoznawcze dla szkół (25 osób) 13 zł / 120 min 13 zł / 120 min uczestnik

19. Dyskusyjny Klub Filmowy dla szkół (25 osób) 13 zł / 120 min 13 zł / 120 min uczestnik

20. Twórcze pisanie (min 8 osób grupa) 20 zł / 60 min 25 zł / 60 min uczestnik

21. Koło www 15 zł / spotkanie 18 zł / spotkanie uczestnik
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22. Programowanie i robotyka (8-12 osób grupa) 27 zł/60 min 33 zł/60 min uczestnik

23. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 16 zł / 45 min 22 zł / 45 min uczestnik

                      jednorazowe 25 zł / 45 min 30 zł / 45 min uczestnik

24. Gimnastyka dla dorosłych 20 zł / 45 min 25 zł / 45 min uczestnik

                      jednorazowe 25 zł / 45 min 30 zł / 45 min uczestnik

25. Balet 20 zł / 45 min 25 zł / 45 min uczestnik

jednorazowe 25 zł / 45 min 30 zł / 45 min uczestnik

Uniwesytet Wolnego Czasu 60+

1. Pilates  12 zł / 50 min 15 zł / 50 min uczestnik

jednorazowe 18 zł / 50 min 20 zł / 50 min uczestnik

2.

gimnastyka rehabilitacyjna 15 zł / 50 min 17 zł / 50 min uczestnik

jednorazowe 18 zł / 50 min 20 zł / 50 min uczestnik

3. Świetlica  dziecięca KRAINA UŚMIECHU 350 zł /m -c 460 zł /m -c uczestnik

                 wpisowe 350 zł 350 zł uczestnik

4. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 1,5 -2,5 lat 35 zł / 60 min 40 zł / 60 min uczestnik

Zajęcia w godzinach przedpołudniowych


