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:

REZERWACJA BILETÓW:

PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE
Kup kartę lojalnościową i korzystaj z atrakcyjnych rabatów na
wybrane elementy oferty Centrum Kultury Podgórza oraz
podległych ﬁlii przez cały rok!
DLA DOROSŁYCH I SENIORÓW

Nauka języków obcych
Zajęcia raz w tygodniu po 90 min.
Cena: 250 zł/cykl 10 zajęć

„Pilates dla kręgosłupa” – zajęcia dla kobiet
Zajęcia raz lub dwa razy w tygodniu po 60 min.
Cena: 100 zł/karnet na 8 wejść

La no solo – zajęcia dla kobiet
Zajęcia raz w tygodniu po 60 min.
Cena: 60 zł/miesiąc

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).

Centrum Kultury Podgórza
KLUB KLINY
ul. Biskupa Albina Małysiaka 1
30-389 Kraków
(przyziemia kościoła paraﬁalnego
na Klinach-Zaciszu)
tel.: +48 530 510 168
kliny@ckpodgorza.pl
ckpodgorza.pl
Godziny otwarcia biura klubu:
· poniedziałek-czwartek: 13.00 – 21.00
· piątek: 13.00 – 19.00

Informacje i zapisy na zajęcia:
· osobiście w placówce
· telefonicznie: +48 530 510 168
· mailowo: kliny@ckpodgorza.pl
· online: na ckpodgorza.pl
(zakładka ZAPISY NA ZAJĘCIA –
placówka: Klub Kliny)
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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.

· Zajęcia grupowe, płatne miesięcznie –
przy opłacie z góry za cały semestr 5% zniżki,
przy opłacie z góry za cały rok 10% zniżki.
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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
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Honorujemy Krakowską Kartę Rodzinną 3+ (KKR3+)
oraz Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym
Dzieckiem (KKRN).
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DLA NAJMŁODSZYCH

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Klub Rodziców
Zajęcia dla rodziców lub opiekunów z dziećmi w wieku 0-3 lat

Gra na instrumentach (keyboard, gitara, skrzypce)
Warsztaty plastyczne (7-14 lat)

Scena KLINY – zajęcia z tańca nowoczesnego

Zajęcia indywidualne
Cena: 22 zł/30 min. | 32 zł/45 min. | 44 zł/60 min.

W ofercie: warsztaty ogólnorozwojowe, umuzykalniające,

Zajęcia raz w tygodniu po 90 min.

Zajęcia raz w tygodniu po 60 min.

animacyjne i inne.

Cena: 60 zł/miesiąc

Cena: 60 zł/miesiąc

Scena KLINY – warsztaty teatralne

Zajęcia modelarskie

Nauka śpiewu – lekcje indywidualne

Cena: obowiązuje Karta Klubu Rodziców

Balet (3-6 lat)

Zajęcia raz w tygodniu po 60 min.

Zajęcia raz w tygodniu po 90 min.

Zajęcia raz lub dwa razy w tygodniu po 45 min.

Cena: 60 zł/miesiąc

Cena: 80 zł/miesiąc

Cena: 50 zł/45 min.

Tenis stołowy
Zajęcia raz w tygodniu po 60 min.

Cena: 48 zł/miesiąc lub 96 zł/miesiąc
Scena KLINY – warsztaty wokalne grupowe
Zajęcia taneczne dla przedszkolaków

Zajęcia raz w tygodniu po 60 min.

Zajęcia raz w tygodniu po 30 min.

Cena: 60 zł/miesiąc

Cena: 32 zł/miesiąc

DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Cena: 40 zł/miesiąc

Warsztaty rękodzieła artystycznego
Cena: zależnie od rodzaju zajęć i liczby chętnych

