
Załącznik nr 2  do Regulaminu warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni. 

Wykaz zajęć organizowanych przez  

Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni       

                                                                                  od miesiąca WRZEŚNIA 2021r.  

Zajęcia w siedzibie SOK – Alwernia Rynek 3  

rodzaj zajęć terminy zajęć  płatne/ 

bezpłatne  
kwota uwagi 

 podstawy gry na gitarze 

grupa 1 początkująca 

poniedziałek 

14:30 – 15:15 
płatne 20 zł za miesiąc  

SOK Alwernia  

 

 podstawy gry na gitarze 

grupa 2 początkująca 

poniedziałek 

15:30 – 16:15 
płatne 20 zł za  

SOK Alwernia  

 

 podstawy gry na gitarze 

grupa 3 

poniedziałek 

16:30 – 17:15 
płatne 20 zł za miesiąc 

SOK Alwernia  

 

 podstawy gry na gitarze 

  grupa 4 

 poniedziałek 

 17:30 – 18:15 
płatne 20 zł za miesiąc SOK Alwernia 

 podstawy gry na gitarze 

  grupa 5 

 poniedziałek 

 18:20 – 19:05 
płatne 20 zł za miesiąc SOK Alwernia 

nauka gry na pianinie 
poniedziałek  

15:00 – 18:00 
płatne 25 zł / lekcja 30 MINUT 

SOK  

(po ustaleniu terminu 

 z nauczycielem) 

Grupa Twórcza 

MILLENNIUM 

wtorek  

10:00-12:00 
bezpłatnie nie dotyczy 

SOK  

(pierwszy wtorek 

miesiąca) 

nauka gry na pianinie 
środa    

13:00 – 15:30 
płatne 25 zł / lekcja 30 MIN 

SOK  

(po ustaleniu terminu 

 z nauczycielem) 

zajęcia plastyczne 

środa   

14:00 – 15:00 

 

płatne 20   zł za miesiąc 
SOK  

 

Chór Gospel Alwernia czwartek 18:00 20:00 płatne 
Szczegółowe informacje 

u  koordynatora pod  

nr tel. 536 578 129 

Ogrody klasztorne w 

sezonie letnim / sala 

nr 5 UM  

 

zajęcia plastyczne 
piątek  

13:00 – 14:00 
płatne 20   zł za miesiąc                  SOK  

 

 

 



W budynku stadionu ul. Zięby 1  w Alwerni  

rodzaj zajęć terminy zajęć  płatne/ 

bezpłatne  

kwota uwagi 

ZAJĘCIA  

RYTMICZNO-MUZYCZNE  

I GRUPA GAMA  

sobota 

 9:30 – 10:30 * 

grupa początkująca 

 10:30 – 11:30 * 

grupa zaawansowana 

młodsza 

11:30 – 12:30 * 

grupa zaawansowana 

starsza 

bezpłatne Nie dotyczy 

prowadzone przez 

Stowarzyszenie Młoda 

Alwernia  

i SOK 

*  (terminy zajęć wg odrębnego harmonogramu na każdy tydzień) 

Zajęcia w domu ludowym w Grojcu 

rodzaj zajęć terminy zajęć  płatne/ 

bezpłatne  

kwota uwagi 

Zespół Pieśni i Tańca 

Krakowiaczek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 czwartek 

grupa rytmiczna 6-9 lat: 

16:30 – 17:30 

grupa dziecięca klasy 4-6  

17:45 – 18:45 

grupa młodzieżowa  

od 7 klasy w górę:   

19:00 – 20:30 

piątek 

grupa rytmiczna 6-9 lat: 

16:30 – 17:30 

grupa dziecięca klasy 4-6 

17:45 – 18:45 

grupa młodzieżowa  

od 7 klasy w górę:   

19:00 – 20:30 

 

 

 

częściowo płatne  

 

 

 

 

 

 

częściowo płatne 

 

 

25 zł / miesiąc  

15 zł / miesiąc 

drugie dziecko  

w zespole 

trzecie dziecko  

w zespole 

bezpłatnie 

 

 

  

 

 

 

 

prowadzone przez 

SOK Alwernia 

 

Zajęcia trwają od września od czerwca. W przypadku zajęć płatnych, płatności należy dokonywać na konto bankowe 

Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni. Numer konta bankowego oraz szczegóły płatności dostępne w „Regulaminie 

warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni”.   

Prosimy o bieżące i terminowe regulowanie wpłat, które upoważnia do uczestnictwa w zajęciach.   


