
 

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 marca 2018 r. 

Zajęcia w siedzibie SOK – Alwernia Rynek 3    

rodzaj zajęć terminy zajęć  płatne/ 

bezpłatne  

kwota uwagi 

 podstawy gry na gitarze 

grupa początkująca  

poniedziałek  

14:45 – 15:30 

częściowo 

płatne 

15zł/miesiąc 

w przypadku płatności z góry 

za min 3 miesiące opłata 

wynosi 10zł / miesiąc 

SOK Alwernia  

 

 podstawy gry na gitarze 

grupa II  

poniedziałek  

15:30 – 16:15 

częściowo 

płatne 

15zł/miesiąc 

w przypadku płatności z góry 

za min 3 miesiące opłata 

wynosi 10zł / miesiąc 

SOK Alwernia  

 

 podstawy gry na gitarze 

grupa III 

poniedziałek  

16:15 – 17:00 

częściowo 

płatne 

15zł/miesiąc 

w przypadku płatności z góry 

za min 3 miesiące opłata 

wynosi 10zł / miesiąc 

SOK Alwernia  

 

nauka gry na pianinie wtorek 14:20 – 15:00 
częściowo 

płatne 
20 zł / lekcja 

SOK  

(po ustaleniu terminu 

 z nauczycielem) 

Klub Krótkofalarski  wtorek  17:00 - 19:00 bezpłatne nie dotyczy SOK 

nauka gry na pianinie środa   12:40 - 16:40 
częściowo 

płatne 
20 zł / lekcja 

SOK  

(po ustaleniu terminu 

 z nauczycielem) 

język francuski  

dla dzieci 
środa  16:15 – 17:15 

częściowo 

płatne 
20 zł  / miesiąc 

SOK  

grupa min 8 osób  

 podstawy gry na gitarze 

grupa IV i V 
środa 14:45 - 15:30 

częściowo 

płatne 

15zł/miesiąc 

w przypadku płatności z góry 

za min 3 miesiące opłata 

wynosi 10zł / miesiąc 

SOK Alwernia 

 

 podstawy gry na gitarze 

grupa VI 
środa 15:30 - 16:15 

częściowo 

płatne 

15zł/miesiąc 

w przypadku płatności z góry 

za min 3 miesiące opłata 

wynosi 10zł / miesiąc 

SOK Alwernia 

 

 podstawy gry na gitarze 

  grupa VII 

zaawansowana 

środa 18:00 - 18:45 
częściowo 

płatne 

15zł/miesiąc 

w przypadku płatności z góry 

za min 3 miesiące opłata 

wynosi 10zł / miesiąc 

SOK Alwernia 

 

nauka gry na pianinie 
czwartek 

13:00 - 15:00 

częściowo 

płatne 
20 zł / lekcja 

SOK  

(po ustaleniu terminu 

 z nauczycielem) 

zajęcia plastyczne piątek 15:00 - 16:30  bezpłatne nie dotyczy 
SOK 

(grupa min 8 osób) 



nauka gry na pianinie Piątek 14:30 – 16:00 
częściowo 

płatne 
20 zł / lekcja 

SOK  

(po ustaleniu terminu 

 z nauczycielem) 

W budynku stadionu ul. Zięby 1  w Alwerni 

rodzaj zajęć terminy zajęć  płatne/ 

bezpłatne  

kwota uwagi 

Balet dla dzieci  

grupa młodsza 

czwartek 

16:00 - 16:55 
płatne 

Studio ruchu 

SK-ART 

Studio ruchu  

SK-ART 

Balet dla dzieci  

grupa starsza 

czwartek 

17:00 - 17:55 
płatne 

Studio ruchu 

SK-ART 

Studio ruchu  

SK-ART 

 

 młodzieżowa grupa 

wokalna GAMA  

 piątek  

 17:00 - 18:00 
bezpłatne Nie dotyczy 

prowadzone przez  

SOK Alwernia  

i Stowarzyszenie 

Młoda Alwernia 

dziecięca grupa  

wokalna GAMA  

Sobota 

10:00 – 11:00  

grupa początkująca 

11:00 – 12:00  

grupa młodsza 

bezpłatne Nie dotyczy 

prowadzone przez 

Stowarzyszenie Młoda 

Alwernia  

i SOK 

dziecięca grupa  

wokalna GAMA  

sobota 

12:00 – 13:00  

grupa młodsza 

zaawansowana 

13:00 – 14:00  

grupa starsza 

bezpłatne Nie dotyczy 

prowadzone przez 

Stowarzyszenie Młoda 

Alwernia  

i SOK 

Zajęcia w domu ludowym w Okleśnej 

rodzaj zajęć terminy zajęć  płatne/ 

bezpłatne  

kwota uwagi 

zajęcia muzyczne  

 i  świetlicowe 

piątek  

 

muzyczne  15:00 -  16:00   

świetlicowe 15:00 – 18:00 

bezpłatne nie dotyczy 
prowadzone przez 

SOK Alwernia 

zajęcia plastyczne sobota 10:30 - 12:00 bezpłatne nie dotyczy 
prowadzone przez 

instruktora z PMDK w 

Trzebini 

zajęcia świetlicowe  

dla dzieci 
sobota 9:00 - 13:00 bezpłatne nie dotyczy 

prowadzone przez  

SOK Alwernia 

 

 



Zajęcia w domu ludowym w Grojcu  

rodzaj zajęć terminy zajęć  płatne/ 

bezpłatne  

kwota uwagi 

 

Zespół Pieśni i Tańca 

Krakowiaczek 

 

czwartek 

grupa rytmiczna 5-9 lat: 

17:00 – 18:00 

grupa dziecięca 10-13 lat: 

18:00 – 19:00 

grupa młodzieżowa  

               od 14 roku życia:   

19:00 – 20:30 

 

piątek 

grupa rytmiczna:  

17:00 – 18:00 

grupa dziecięca:  

18:00 – 19:00 

grupa młodzieżowa:  

19:00 – 20:30 

częściowo płatne 

 

 

20 zł / miesiąc  

 

10 zł / miesiąc 

drugie dziecko  

z jednej rodziny  

w zespole 

 

trzecie dziecko  

z jednej rodziny 

w zespole 

bezpłatnie 

 

 

 

 

prowadzone przez 

SOK Alwernia 

 

w przypadku 

płatności z góry za 

minimum 5 miesięcy,  

jeden miesiąc w roku 

BEZPŁATNIE 

 odpowiednio: 

 90 zł/ semestr za 

pierwsze dziecko; 

 45 zł /semestr za 

drugie dziecko) 

 

 

 

 

Zajęcia w Kwaczale  

rodzaj zajęć terminy zajęć  płatne/ 

bezpłatne  

kwota uwagi 

grupa wokalna GAMA 

zajęcia rytmiczno-

muzyczne 

 poniedziałek 

 17:30 – 19:00 
bezpłatne nie dotyczy 

prowadzone przez 

SOK Alwernia 

w  

domu ludowym 

w Kwaczale 

 Zajęcia ruchowo – 

taneczne  
(obejmujące elementy rytmiki, 

 tańca klasycznego, regionalnego, 

towarzyskiego i integracyjnego)  

 

poniedziałek 

12:45-13:30 

 

bezpłatne nie dotyczy 

prowadzone przez 

SOK Alwernia  

w Szkole Podstawowej   

w Kwaczale 

Zajęcia trwają od września od czerwca.  

W przypadku zajęć „podstawy gry na gitarze”,  zajęcia trwają od października do 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.   


