
dla dzieci i młodzieży
KLUB ARTYSTYCZNY 

Pracownia plastyczna MALI TWÓRCY grupowe zajęcia plastyczne dla dzieci 
i młodzieży, malowanie, de coupaqe, papieroplastyka oraz różnorodne modyfikowane 
techniki plastyczne. Prowadzą: Anna Momot, Małgorzata Płonka, Angelika Kubas, 
Karolina Pala.

poniedziałek
godz. 14.00-14.45- dzieci od 10 r.ż. i starsze
godz. 14.50-15.35 – dzieci w wieku 7-9 lat
godz. 15.40-16.10 – dzieci w wieku 5-6 lat
godz. 16.15-16.45 – dzieci w wieku 3-4 lat
STUDIO TAŃCA dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne, zajęcia dla dzieci w 

wieku przedszkolnym, szkolnym i dla młodzieży.
czwartek
godz. 15.30-16.15 - zespół Kleks (10-12 lat)
godz. 16.15-16.45 - młodszy zespół tańca ludowy
godz. 16.45-17.30 - zespół Minimini (8-9 lat)
godz. 17.30-18.15 - zespół Szał (grupa zaawansowana, 13 lat i powyżej)

prowadzi Linda Balonek
piątek 
godz. 16.00-16.30 - zespół dziecięcy (3- lat)
godz. 16.30-17.05 - zespół dziecięcy (4-5 lat)
godz. 17.05-17.45 - zespół dziecięcy (6-7 lat)

prowadzi Elżbieta Matula - Salsa Fun
KÓŁKO MUZYCZNE gitara, zajęcia nauki gry na instrumencie w małych gru-

pach z podziałem na początkujących i zaawansowanych, pozwalające na zdobywaniu 
nowych umiejętności oraz rozwijaniu posiadanych. Prowadzi Beata Jędra.

środa
godz. 14.45-15.30 - grupa zaawansowana
godz. 15.30-16.15 - grupa początkująca
KÓŁKO WOKALNE zajęcia wokalne w odpowiednich grupach wiekowych 

obejmujące interpretację wokalną tekstów muzycznych. Prowadzi  Bartosz Gacia.
wtorek
godz. 14.45-15.30 - dzieci w wieku 6-8 lat
godz. 15.30-16.15 - dzieci w wieku 9-12 lat 
godz. 16.15-17.00 - młodzież od 13 lat 
GRUPA TEATRALNA zajęcia teatralne dla dzieci starszych (od 12 lat), młodzieży 

i dorosłych, ruch sceniczny, interpretacja teksów, ćwiczenie dykcji i przygotowanie 
przedstawienia. Prowadzi Barbara Gerlach.

sobota godz. 9.00-11.00

KLUB SZACHOWY Prowadzi Marek Mroczek.
wtorek godz. 15.30-16.30

ZAJĘCIE INDYWIDUALNE
MUZYKOGRANIE lekcje indywidualne gry na instrumentach: 

gitara, pianino, keyboard- poniedziałek, środa wg harmonogramu. Prowadzi Beata 
Jędra. 
gitara, pianino, keyboard – sobota wg harmonogramu. Prowadzi Sławomir Kowalczyk. 
perkusja – poniedziałek wg harmonogramu.  Prowadzi Jan Wieliczko.
skrzypce – sobota wg harmonogramu. Prowadzi Halina Czerwiec.
opłata 35 zł za każdą godzinę lekcyjną

WARSZTATY
MAŁA AKADEMIA CERAMIKI warsztaty ceramiczne dla dzieci w wieku 

szkolnym, poznanie technik sztuki ceramicznej – modelowanie, zdobienie, a następnie 
wykonywanie własnych prac ceramicznych. Zajęcia raz w miesiącu, opłata miesięczna 
15 zł. Prowadzą: Małgorzata Płonka, Anna Momot.

czwartek
grupa początkująca - godz. 15.00-15.45 
grupa zaawansowana - godz. 15.50-16.35
AKADEMIA RYSUNKU zajęcia dla  młodzieży (od 13 r.ż) mające na celu 

poznanie technik rysunkowych i malarskich, operowanie podstawowymi narzędziami 
plastycznymi oraz poznanie znaczenia słów: kompozycja, światłocień, perspektywa, 
proporcje, itp., zajęcia dwa razy w miesiącu,opłata miesięczna 50 zł.

piątek godz. 16.30-18.00
MALI MAJSTERKOWICZE zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym, własnoręczne 

wykonywanie ciekawych przedmiotów (użytecznych i dekoracyjnych) przy użyciu 
prostych narzędzi, warsztaty raz w miesiącu, opłata miesięczna 15 zł. Prowadzą: 
Bartosz Gacia, Krzysztof Kwartnik.

czwartek godz. 15.00-16.00 

ZATORSKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY
ROBOTYKA roboty budowane są w oparciu o klocki Lego WeDo i Lego Mind-

storms uczestnicy będą  poznawać tajniki mechaniki, informatyki oraz innych dziedzin 
naukowych poprzez zabawę, opłata za semestr  126 zł  (9 spotkań w semestrze, 5,12,19 
października, 16, 23 listopada, 7,14 grudnia, 11,18 stycznia). Prowadzi Jarosław Knapik 
RoboTim.

sobota godz. 9.30-10.30 - robotyka dla dzieci młodszych (od przedszkola do 2 
klasy)
sobota godz. 11.25-12.25 - robotyka dla dzieci starszych (od 3 klasy szkoły 
podstawowej)
LABORATORIUM MŁODEGO NAUKOWCA zajęcia dla wszystkich ciekawych świata 

dzieci w wieku od 6 do 13 lat, które chciałyby poszerzyć swoje horyzonty. W trakcie zajęć będzie 
można poznać ciekawostki historyczne oraz zjawiska z dziedziny chemii, fizyki i przekonać się, że 

bycie naukowcem jest cool. Tematy: chemiczne wulkany, kolorowe eksperymenty, chemik tworzy 
nową kolorową substancję, Rzymianie budują katapultę, drewniany samolot braci Wright, chemik 
tworzy sztuczny śnieg, domowe sposoby filtracji, jak zbudować silnik odrzutowy i umieścić go w 
rakiecie?, czy Leonardo da Vinci naprawdę wymyślił spadochron?  Opłata 126 zł za semestr  (9 
spotkań w semestrze, 5,12,19 października, 16, 23 listopada, 7,14 grudnia, 11,18 stycznia). Prowadzi 
Jarosław Knapik RoboTim.

sobota godz. 10.35-11.20

FORMACJE
ZATORSKA ORKIESTRA DĘTA sekcja młodzieżowa możliwość nauki gry 

na instrumentach dętych przygotowujące do gry w orkiestrze,wgł harmonogramu, 
bezpłatnie. Prowadzi  Łukasz Jabcoń.

AMA Akademia Młodego Animatora animacja kulturalna i organizacja impre-
z,bezpłatnie. Prowadzi Elżbieta Mostowik.

RADIO ZATOR – kurs reportażu przygotowanie scenariusza, nagranie i montaż 
radiowego reportażu lub słuchowiska radiowego. Zajęcia dla dzieci starszych (od 12 
lat) i dla młodzieży, bezpłatnie. Prowadzi Łukasz Dziedzic.

poniedziałek - godz. 15.30-16.30 
RSW Prasa Książka Ruch -  ROKowa Spółdzielnia Wydawnicza warsztaty 

dziennikarskie dla każdego, kto lubi czytać, obserwować a potem pisać. Zajęcia dla 
młodzieży i dorosłych. Rozwijanie warsztatu dziennikarskiego, szkoła reportażu, 
możliwość publikacji w „Życiu Zatora”. Bezpłatnie. Prowadzi Łukasz Dziedzic.

poniedziałek godz. 16.30-17.30 
ROKVitaNews zajęcia dziennikarskie dla młodzieży, praca przy powstawaniu 

serwisów informacyjnych, reportaży, bezpłatnie. Prowadzą  dziennikarze portalu 
„Kulturalny Powiat”.

CAFE ART otwarte warsztaty artystyczne, malowanie na szkle, materiale, de 
coupaqe, batik, papieroplastyka, techniki łączone, warsztaty dwa razy w miesiącu, 
koszt pojedynczych zajęć 10 zł, opłata miesięczna 20 zł. Prowadzą: Karolina Pala, 
Anna Momot.

środa 16.30-18.00
AKADEMIA CERAMIKI warsztaty ceramiczne dla młodzieży i dorosłych: pozna-

nie technik sztuki ceramicznej – modelowanie, zdobienie, szkliwienie, angobowanie 
a następnie wykonywanie własnych prac ceramicznych, zajęcia dwa razy w miesiącu,  
koszt pojedynczych zajęć 15 zł, opłata miesięczna 30 zł. Prowadzą: Karolina Pala, Anna 
Momot.

środa godz. 16.30-18.00
W MODNYM STYLU kreatywne warsztaty dla młodzieży i dorosłych, tworzenie 

orginalnych ubrań, ozdób, raz w miesiącu, koszt 15 zł. Prowadzi Karolina Pala.
piątek godz. 18.00-20.00

dla dorosłych



KUCHNIA MISTRZA „Słodko i słono” warsztaty kulinarne dla dorosłych, zajęcia 
raz w miesiącu, koszt 25 zł. Prowadzi Angelika Kubas.

czwartek godz. 16.30-18.00
INDYWIDUALNE LEKCJE GRY NA INSTRUMENTACH

gitara, pianino, keyboard- poniedziałek, środa wg harmonogramu. Prowadzi Beata 
Jędra. 
gitara, pianino, keyboard – sobota wg harmonogramu. Prowadzi Sławomir Kowalczyk. 
perkusja – poniedziałek wg harmonogramu. Prowadzi Jan Wieliczko.
skrzypce – sobota wg harmonogramu. Prowadzi Halina Czerwiec.
opłata 35 zł za każdą godzinę lekcyjną

MIKS LATINO FUN zajęcia taneczne dla starszej młodzieży i dorosłych, gorące 
latynoskie rytmy, porywająca muzyka, moc tańca, ruchu, zabawy i endorfin! Zajęcia, łączą w 
sobie naukę różnych latynoskich stylów tańca, takich jak salsa, bachata, reggaeton, merengue 
czy cumbia, które z powodzeniem można wykorzystać w trakcie różnych imprez tanecznych, 
naukę ładnego, efektownego poruszania się z modelowaniem sylwetki, poprawą kondycji i 
spalaniem kalorii w przyjemny sposób. Opłata miesięczna 30 zł. prowadzi Elżbieta Matula - 
Salsa Fun

piątek godz. 18.00-19.00  
AEROBIK zestaw ćwiczeń z elementami tańca, zakres ćwiczeń dostosowany do 

potrzeb grupy,  opłata miesięczna 30 zł. Prowadzi Elżbieta Mostowik.
wtorek godz. 18.30
GIMNASTYKA DLA DOROSŁYCH zajęcia gimnastyczne rozciągające i wzmac-

niające wybrane partie mięśni, opłata miesięczna 30 zł. Prowadzi Monika Batek.
poniedziałek - godz. 17.30 
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „Podolszanka” opracowywanie utworów ludowych, 

przygotowywanie prezentacji muzycznych, bezpłatnie. Prowadzi Bartosz Gacia.
poniedziałek godz. 17.00-19.00 
ZATORSKA ORKIESTRA DĘTA próba, przygotowywanie utworów muzycznych, 

bezpłatnie. Prowadzi Łukasz Jabcoń.
piątek godz. 19.00-22.00
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU spotkania, slajdowiska, wykłady, filmy, 

warsztaty, zajęcia dwa razy w miesiącu, bezpłatnie (koszt warsztatów wyjazdowych 
częściowo pokrywają uczestnicy). Prowadzi Elżbieta Mostowik.

wtorek godz. 16.30-18.30

KREATYWNA MAMA warsztaty rękodzielnicze dla mam z dziećmi (0-3 r.ż.), 
dzieci w tym czasie bawią się pod opieką instruktorów, zajęcia w godzinach porannych 
raz w miesiącu, koszt warsztatów zależny będzie od formy wykonywanych prac i 
zakupionych do tego materiałów. Prowadzą: Anna Momot, Karolina Pala.

czwartek godz. 9.30

MUZYKUJĄCE BRZDĄCE zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych 
dzieci wraz z rodzicami (dziadkami), śpiewanki, pokazywanki, muzyczne wyliczanki..., 
zajęcia w godzinach porannych raz w miesiącu, koszt 10 zł. Prowadzą: Bartosz Gacia, 
Małgorzata Płonka.

czwartek godz. 9.30 
MALINOWA KUCHNIA MALUCHA warsztaty kulinarnie dla dzieci wraz z ro-

dzicami lub dziadkami, zajęcia raz w miesiącu, koszt 15 zł. Prowadzi Angelika Kubas.
wtorek, DL Palczowice - godz. 16.30-18.00
ROKoteka gier planszowych doskonała zabawa dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

przydź zagraj, rozwijaj wyobraźnię, logiczne myślenie i baw się dobrze, raz w miesiącu, 
bezpłatnie. Prowadzi Angelika Kubas.

sobota godz. 9.00-13.00

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Sztuka w ROKu zajęcia plastyczne dla grup, wdł.harmonogramu
Muzyczne poranki zajęcia muzyczne dla grup, wdł.harmonogramu
Spotkanie z Filharmonią audycje dla dzieci i młodzieży prowadzone przez muzyków z 
Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, raz w miesiącu 
Bajkowisko dla przedszkolaków wdł.harmonogramu

W TERENIE
Zajęcia w Domu Ludowym w Podolszu, Domu Ludowym w Graboszycach, Domu 
Ludowym w Palczowicach, Domu Ludowym w Rudzach, Świetlicy w Łowiczkach i w 
Świetlicy w Smolicach.

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE  dla dzieci szkolnych i młodzieży- bezpłatnie, (w 
przypadku zajęć plastycznych  jeśli uczestnicy wyrażą zgodę na użycie drogich 
materiałów (glina, szkliwo) będzie konieczność jednorazowej dopłaty (wdł. kalkulacji 
kosztów). 

AKADEMIA MUZYKI zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży - bezpłatne.

Zapisy na zajęcia do 16 września 2019 roku. Zajęcia zaczynamy od 30 września, 
proponowane godziny zajęć grupowych mogą ulec zmianie, natomiast terminy zajęć 
indywidualnych będą ustalone od 24 września 2019 r. UWAGA: opłata członkowska w 
klubie wynosi 25 zł miesięcznie i uprawnia do korzystania tylko z jednej  formy wyżej 
wymienionych zajęć grupowych, za każde dodatkowe zajęcia obowiązuje dopłata 5 zł.
Wszelkich informacji na temat zajęć udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka 
Kultury w Zatorze, osobiście lub pod numerem tel. 33-8412-166.
www.rokzator.pl
facebook.com/rokzator
instagram.com/rokzator
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