


DESTINATION IMAGINATION 
trenerki: Anita Szopa, Dobromiła 
Lachendro-Fruga
o zajęciach: o zajęciach: (DI) jest największym programem 
dla dzieci i młodzieży w wieku od 9-15 lat, 
zorientowanym na kreatywne rozwiązywanie 
problemów
kiedy: raz w tygodniu (wtorek), godz. 15.45                 
-17.45
opłata: 110 zł miesięcznie
zapisy:zapisy: w NOK

NAUKA GRY NA GITARZE
instruktor: Bogdan Roszczyk
o zajęciach: lekcje indywidualne
kiedy: raz w tygodniu (poniedziałek)
opłata: u instruktora
informacje i zapisy: tel. 608 464 492

TANECZNY MIX 
instruktor: Paulina Piśkiewicz
o zajęciach: podstawy tańca nowoczesnego
i jazzowego
kiedy: dwa razy w tygodniu (poniedziałek i środa)
grupa 8-12 lat godz. 15.30-16.30
grupa 12-15 lat godz.16.30-17.30grupa 12-15 lat godz.16.30-17.30
formacja poniedziałek godz. 17.30-19.30 
i środa godz. 18.30-19.30 
grupa początkująca (od 6 lat) raz w tygodniu
środa godz.17.30-18.30
opłata: 80 zł miesięcznie
zapisy: w NOK 

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
instruktor: Marzena Wiącek
o zajęciach: klasa I do klasy maturalnej
opłata: u instruktora
informacje i zapisy: tel. 510 752 232

UWAGA NOWOŚĆ! 
PLASTYKA DLA MAŁYCH I DUŻYCH 
instruktor: instruktor: Olga Cieślak - projektantka, 
instruktorka w dziedzinie sztuk plastycznych, 
artystka, absolwentka ASP im. W. Strzemińskiego 
w Łodzi, wydział Form Przemysłowych                     
i Architektury Wnętrz
o zajęciach: 3 grupy wiekowe: 3-5, 6-8, 9-12, 
charakter zajęć ogólnoplastyczny 
z elementami sensoplastyki i arteterapii;z elementami sensoplastyki i arteterapii;
cykle warsztatowe: rysunek i grafika, malarstwo 
(akwarela, tusz, farby akrylowe), kolaż i forma 
przestrzenna - tkanina, instalacja, relief,
przygotowanie teczki do egzaminu wstępnego 
do liceum plastycznego
kiedy: raz w tygodniu 
poniedziałek: grupa I (3-5 lat) godz. 17.00-17.45   poniedziałek: grupa I (3-5 lat) godz. 17.00-17.45    
                      grupa II (3-5 lat) godz.18.00-18.45
wtorek: grupa (6-8 lat) godz. 17.00-18.00 
grupa (9-12 lat) godz. 18.30-19.30
opłata: 100 zł miesięcznie
zapisy: w NOK

ZAJĘCIA 
CERAMICZNO-PLASTYCZNE
instruktor: Elżbieta Baur
o zajęciach: dla dzieci w wieku 5-13 lat
techniki plastyczne: rysunek, akwarela, grafika, 
rzeźba, ceramika
kiedy: raz w tygodniu 
środa: grupa 5-7 lat godz. 17.00-18.00środa: grupa 5-7 lat godz. 17.00-18.00
grupa 8-13 lat godz. 18.00-19.30
czwartek: grupa 5-7 lat godz. 16.00-17.00
grupa 5-7 lat godz. 17.00-18.00
piątek: grupa 5-7 lat godz. 16.00-17.00
grupa 8-13 lat godz. 17.00-18.30
opłata: 100 zł miesięcznie
zapisy:zapisy: w NOK






