INTERNETOWY SYSTEM SPRZEDAŻY
Zapisz się na zajęcia lub kup bilet nie wychodząc z domu!
Wejdź na ckpodgorza.pl (zakładka ZAPISY NA ZAJĘCIA lub
REZERWACJA BILETÓW) i skorzystaj z internetowego systemu
sprzedaży w ramach oferty Centrum Kultury Podgórza oraz
wszystkich podległych ﬁlii.
ZAPISY NA ZAJĘCIA:

Centrum Kultury Podgórza
KLUB SKOTNIKI
ul. Batalionów Chłopskich 6, 30-394 Kraków
tel. +48 12 262 51 06, +48 519 309 349
skotniki@ckpodgorza.pl
ckpodgorza.pl

DLA DOROSŁYCH I SENIORÓW

Pianino/gitara | Cena: 35 zł/45 min.
Wokal solowy (dorośli) – lekcje indywidualne
Cena: 35 zł/45 min.
Zespół wokalny dla dorosłych
Zajęcia raz w tygodniu po 90 min. | Cena: 70 zł/280 zł/540 zł*
Zespół wokalny TOLERANCJA (seniorzy)
Zajęcia raz w tygodniu po 120 min.
Cena: obowiązuje Karta Seniora CKP
Fitness
Zajęcia we wtorki i czwartki, w godz. 19.00 – 20.00
Cena: 96 zł/432 zł/864 zł *
* opłata miesięczna/semestralna/roczna

PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE
Kup kartę lojalnościową i korzystaj z atrakcyjnych rabatów na
wybrane elementy oferty Centrum Kultury Podgórza oraz
podległych ﬁlii przez cały rok!
Karta Podgórze w Kulturze
Oferta skierowana jest do stałych klientów Centrum Kultury
Podgórza i obejmuje darmowy wstęp lub wysokie rabaty na
wybrane wydarzenia, spektakle, koncerty i inne imprezy
kulturalne organizowane przez CKP (siedzibę główną
i wszystkie ﬁlie).
Karta Seniora
Oferta skierowana jest do osób w wieku 60+. Obejmuje
darmowy wstęp lub wysokie rabaty na wybrane wydarzenia,
spektakle, koncerty i inne imprezy kulturalne dedykowane
seniorom, organizowane przez Centrum Kultury Podgórza
(siedzibę główną oraz wszystkie ﬁlie).
Karta Klubu Rodziców
Oferta skierowana jest do rodziców z małymi dziećmi
(0-3 lata). Obejmuje darmowy wstęp na zajęcia
i wydarzenia organizowane w ramach Klubów Rodziców,
które działają w siedzibie głównej Centrum Kultury
Podgórza (ul. Sokolska 13) oraz jego wybranych ﬁliach.
Karta Juniora
Oferta jest skierowana do dzieci w wieku 4-10 lat. Karta
uprawnia do korzystania z wysokiego rabatu na udział
w zajęciach organizowanych w ramach Podgórskiego Klubu
Juniora (w siedzibie głównej CKP, przy ul. Sokolskiej 13),
oraz wybranych wydarzeniach organizowanych przez CKP
(siedzibę główną i wszystkie ﬁlie).

· poniedziałek: 12.00 – 21.00
· wtorek: 8.00 – 21.00
· środa: 8.00 – 21.00
· czwartek: 12.00 – 21.00
· piątek: 8.00 – 20.00
· weekendy: w zależności od
organizowanych wydarzeń
Informacje i zapisy na zajęcia:
· osobiście w placówce
· telefonicznie:
+48 12 262 51 06, +48 519 309 349
· mailowo: skotniki@ckpodgorza.pl
· online: na ckpodgorza.pl
(zakładka ZAPISY NA ZAJĘCIA –
placówka: Klub Skotniki)

Ważne:

· Zorganizowanie poszczególnych zajęć
będzie uzależnione od liczby chętnych.
W zależności od liczby zainteresowanych
możliwe są również korekty cen.
Po uzgodnieniu z uczestnikami zmianie
mogą także ulec proponowane terminy.
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Honorujemy Krakowską Kartę Rodzinną 3+ (KKR3+)
oraz Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym
Dzieckiem (KKRN).
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Karty są dostępne w siedzibie głównej Centrum Kultury Podgórza
(ul. Sokolska 13, Punkt Informacyjny na parterze) oraz w wybranych
ﬁliach. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć objętych programami
lojalnościowymi jest dostępny na ckpodgorza.pl

Ponadto
Istnieje możliwość zorganizowania innych zajęć, w zależności od
zapotrzebowania zgłoszonego przez klientów – pod warunkiem
zebrania się minimum 8-osobowej grupy chętnych.
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DLA NAJMŁODSZYCH

Klub Rodziców (0-3 lat)
Zajęcia dla rodziców lub opiekunów z dziećmi w wieku 0-3 lat
W ofercie: warsztaty ogólnorozwojowe, umuzykalniające,
animacyjne i inne
Spotkania 3 razy w tygodniu po 45 min.
Cena: obowiązuje Karta Klubu Rodziców
Kółko plastyczne dla przedszkolaków
Zajęcia 2 razy w miesiącu (w piątki), w godz. 16.00 – 18.00
Cena: 50 zł/200 zł/400 zł*

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Zespół wokalny KROPELKI (4-7 lat)
Zajęcia raz w tygodniu po 60 min.
Cena: 40 zł/160 zł/320 zł*
*opłata miesięczna/semestralna/roczna

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Grupa baletowa BALERINKI (6-8 lat)

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Warsztaty plastyczne dla dzieci (7-12 lat)

Zajęcia 2 razy w tygodniu po 45 min.

Dziecięcy zespół teatralny SKRZATY (7-11 lat)

Zajęcia we wtorki, w godz. 16.30 – 17.30

Cena: 80 zł/320 zł/640 zł*

Zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 min. | Cena: 50 zł/200 zł/400 zł*

Cena: 60 zł/240 zł/480 zł*
Grupa baletowa ARABESKA (od 8 lat)
Warsztaty plastyczne dla młodzieży
Zajęcia we wtorki, w godz. 17.30 – 19.00
Cena: 70 zł/280 zł/560 zł*
ZAJĘCIA TANECZNE I MUZYCZNE

Grupa baletowa ISKIERKI (3-5 lat)
Zajęcia 2 razy w tygodniu po 45 min.
Cena: 80 zł/320 zł/640 zł*

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zespół tańca nowoczesnego AKCENT (7-9 lat)
Zajęcia 2 razy w tygodniu po 45 min. | Cena: 80 zł/320 zł/640 zł*

Zajęcia 2 razy w tygodniu po 45 min.

Dziecięcy zespół teatralny BAJU BAJ (7-11 lat)
Zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 min. | Cena: 50 zł/200 zł/400 zł*

Cena: 80 zł/320 zł/640 zł*

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Zespól wokalny RYTM (8-12 lat)

Zajęcia we środy po 90 min. | Cena: 60 zł/240 zł/480 zł*

Koło szachowe dla dzieci
Zajęcia w poniedziałki po 60 min.
Cena: 40 zł/160 zł/320 zł*

Zespół tańca nowoczesnego IMPULS (10-12 lat)

Nauka gry na instrumentach – lekcje indywidualne

Zajęcia 2 razy w tygodniu po 45 min. | Cena: 80 zł/320 zł/640 zł*

Pianino/gitara/skrzypce | Cena: 35 zł/45 min.

Zespół tańca nowoczesnego FLEXI (od 13 lat)

Wokal solowy – lekcje indywidualne

Zajęcia 2 razy w tygodniu po 45 min. | Cena: 80 zł/320 zł/640 zł*

Cena: 35 zł/45 min.

Koło szachowe dla zaawansowanych
Zajęcia we środy po 90 min. | Cena: 60 zł/240 zł/480 zł*
Logopedia – zajęcia indywidualne (4-8 lat)
Zajęcia raz w tygodniu (w poniedziałki lub środy)
Cena: 35 zł/30 min.
* opłata miesięczna/semestralna/roczna

