Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna zaprasza
dzieci i młodzież na zajęcia w roku szkolnym 2012/2013
1. Nauka gry na instrumentach muzycznych:
a) keyboard
b) gitara
10 zł/h od osoby - w przypadku zajęć grupowych – 7zł/h
c) akordeon
d) skrzypce – 20 zł od osoby
e) gitara dla dzieci (klasy I – III) – 20zł od osoby
2. „Akademia Sztuk Wielu” organizowana przy współpracy ze Szkołą Podstawową w
Pleśnej – zajęcia plastyczne i nie tylko przeznaczone dla dzieci. Odbywać się będą raz
w tygodniu. Zajęcia prowadzone w dwóch grupach wiekowych:
• klasy I – III (1 godzina zajęć w tygodniu)
• klasy IV – VI (2 godziny zajęć w tygodniu).
W ramach „Akademii” prócz zajęć plastycznych planowane są:
- akademia sportu,
- akademia tańca,
- akademia kulinarna,
- akademia szycia,
- akademia techniczna,
- akademia modelarska,
- akademia fotografii,
- akademia informatyki.
Spotkanie organizacyjne – 28 września, godz. 13.30 w Centrum Kultury w
Pleśnej.
Koszt zajęć: (na materiały) 40 zł za półrocze od osoby
3. „Język angielski dla dzieci – uczymy się przez zabawę”. Zajęcia odbywać się będą
w dwóch kategoriach wiekowych:
a) dzieci od 5 do 7 roku życia,
b) dzieci od 8 do 12 roku życia.
Koszt zajęć: 80 zł za godzinę od grupy (im więcej uczestników, tym niższa cena
zajęć)
4. „Akademia Tańca”. Zajęcia z tańca towarzyskiego odbywać się będą od I do III
stopnia przez cały rok szkolny raz w tygodniu. Lekcje prowadzone będą w dwóch
kategoriach wiekowych:
a) dzieci z klas III – V,
b) VI – gimnazjum.
Koszt jednej godziny zależny będzie od liczby uczestników.
5. Zajęcia teatralne – odbywać się będą raz w tygodniu
6. Zajęcia modelarskie. Koszt: 5 zł/miesiąc

7. Kółko fotograficzne. Koszt: 5 zł/miesiąc
8. Zajęcia z rękodzieła artystycznego (szydełkowanie).
9. „Klub Malucha”: Oferta zajęć dla najmłodszych: trzy-, cztero-, pięciolatków. Zajęcia
raz w tygodniu po 2 godziny: rytmika, plastyka, zabawy ruchowe, czytanie bajek.
Koszt: 50 zł za półrocze.
Zapisy na poszczególne zajęcia do końca września w Centrum Kultury, Sportu
i Promocji Gminy Pleśna, tel. 14 6798 191
Dodatkowo informujemy, iż od września prowadzone będzie rekrutacja nowych członków
do Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Pleśna (zajęcia w Lichwinie), Orkiestry
Dętej Szczepanowice (próby w OSP Szczepanowice) oraz Bractwa Rycerskiego „Orle
Gniazdo” w Pleśnej.

