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 WRÓBLOWICE
ul. Niewodniczańskiego 74, 30-698 Kraków
tel. +48 12 654 95 63, +48 519 309 351
wroblowice@ckpodgorza.pl
ckpodgorza.pl

Centrum
Kultury
Podgórza
Dwór
Czeczów
Ośrodek
Ruczaj

REZERWACJA BILETÓW:

Centrum Sztuki
Współczesnej
Solvay

Godziny otwarcia biura klubu:

DLA DOROSŁYCH I SENIORÓW
Flamenco
Zajęcia raz w tygodniu po 90 min. (34 zajęcia)
Cena: 50 zł/200 zł/380 zł *
ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Kurs komputerowy dla seniorów
Zajęcia raz w tygodniu po 90 min. (30 zajęć) | Cena: 45 zł/150 zł/280 zł*
ZAJĘCIA REKREACYJNE
Gimnastyka kręgosłupa
Zajęcia raz w tygodniu po 60 min. (34 zajęcia) | Cena: 40 zł/170 zł/310 zł*
Fitness brazylijski
Zajęcia raz w tygodniu po 60 min.(36 zajęć) | Cena: 40 zł/180 zł/350 zł*
Zajęcia aerobowe płaski brzuch
Zajęcia dwa razy w tygodniu po 60 min. (72 zajęcia)
Cena: 80 zł/345 zł/670 zł*
Pilates
Zajęcia raz w tygodniu po 60 min. (34 zajęcia) | Cena: 40 zł/160 zł/310 zł*
Body Ball
Zajęcia raz w tygodniu po 60 min. (34 zajęcia) | Cena: 40 zł/160 zł/310 zł*
Joga
Zajęcia raz w tygodniu po 60 min. (34 zajęcia) | Cena: 40 zł/160 zł/310 zł*

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).

· od poniedziałku do piątku: 13.00 – 20.00
· w weekendy: w zależności od
organizowanych wydarzeń

Informacje i zapisy na zajęcia:
· osobiście w placówce
· telefonicznie:
+48 12 654 95 63, +48 519 309 351
· mailowo: wroblowice@ckpodgorza.pl
· online: na ckpodgorza.pl
(zakładka ZAPISY NA ZAJĘCIA –
placówka: Klub Wróblowice)

*opłata miesięczna/semestralna/roczna

Klub
Kliny
Klub
Kostrze
Klub
Piaskownica
Klub
Przewóz

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.

Klub
Pychowice
Klub
Rybitwy
Klub
Skotniki

KLUB
WRÓBLOWICE

Klub
Soboniowice
Klub
Tyniec

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

Honorujemy Krakowską Kartę Rodzinną 3+ (KKR3+)
oraz Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym
Dzieckiem (KKRN).

Klub
Aleksandry
Klub
Iskierka

Klub
Wola
Duchacka

Klub
Wróblowice

Zumba
Zajęcia raz w tygodniu po 60 min. (38 zajęć) | Cena: 40 zł/180 zł/350 zł*

Teatr
Praska 52

Klub
Wróblowice

Klub
Zbydniowice

oferta zajęć
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CENTRUM KULTURY PODGÓRZA
INSTYTUCJA KULTURY MIASTA KRAKOWA

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
Cena: obowiązuje Karta Klubu Rodziców
Ognisko artystyczne (3-5 lat)
Zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00 (180 zajęć)
Cena: 180 zł/790zł/1540 zł*

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Hip-Hop (8-18 lat)

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Zajęcia logopedyczne – indywidualne

Zajęcia w grupach wiekowych, raz w tygodniu 90 min. (34 zajęcia)

Warsztaty robotyki

Cena: 45 zł/45 min.

Cena: 50 zł/200 zł/390 zł*

Zajęcia dwa razy w miesiącu po 120 min. (18 zajęć)
Cena: 70 zł/300 zł/580 zł*

Taniec współczesny (12-18 lat)
Zajęcia w grupach wiekowych, raz w tygodniu po 90 min. (34 zajęcia)

Warsztaty graﬁki komputerowej

Cena: 50 zł/200 zł/390 zł*

Zajęcia dwa razy w miesiącu po 120 min. (18 zajęć)
Cena: 70 zł/300 zł/580 zł*

Taniec z elementami gimnastyki artystycznej
Zajęcia baletowe (4-5 lat )
Zajęcia raz w tygodniu po 45 min. (38 zajęć)
Cena: 30 zł/125 zł/235 zł*
*opłata miesięczna/semestralna/roczna

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ZAJĘCIA PLASTYCZNE I RĘKODZIEŁO
Zajęcia plastyczne (6-18 lat)
Zajęcia w grupach wiekowych, raz w tygodniu po 90 min. (36 zajęć)
Cena: 30 zł/120 zł/210 zł*
Rękodzieło artystyczne (6-18 lat)
Warsztaty ceramiki, ﬁlcowania, tkactwa, hafciarstwa, ba ku
Zajęcia w grupach wiekowych, dwa razy w miesiącu po 90 min. (18 zajęć)
Cena: 50 zł/200 zł/400 zł*
ZAJĘCIA TANECZNE I MUZYCZNE

ZAJĘCIA REKREACYJNE
Capoeira
Zajęcia raz w tygodniu po 60 min. (34 zajęcia) | Cena: 40 zł/160 zł/310 zł*
Gimnastyka korekcyjna
Zajęcia raz w tygodniu po 60 min. (34 zajęcia) | Cena: 40 zł/160 zł/310 zł*

i rock'n'rolla akrobatycznego (8-18 lat)

Warsztaty fotograﬁczne

Zajęcia raz w tygodniu po 90 min. (36 zajęć) | Cena: 60 zł/255 zł/500 zł*

Zajęcia w grupach wiekowych, dwa razy w miesiącu po 120 min. (18 zajęć)

Ponadto

Cena: 140 zł/600 zł/1170 zł*

· Urodziny artystyczne dla dzieci z animatorem

Zumba kids (6-14 lat)
Zajęcia w grupach wiekowych, raz w tygodniu po 60 min. (34 zajęcia)
Cena: 40 zł/160 zł/310 zł*

Krecik w ogrodzie – warsztaty ogrodnicze
Zajęcia dwa razy w miesiącu po 90 min. (18 zajęć)
Cena: 70 zł/290 zł/570 zł*

Nauka gry na instrumentach – lekcje indywidualne
Pianino/keyboard/skrzypce/gitara/ukulele/ﬂet
Cena: 20 zł/30 min., 32 zł/45 min., 40 zł/60 min.
Nauka śpiewu – lekcje indywidualne
Cena: 32 zł/45 min., 42 zł/60 min.
Zespół wokalny (8-14 lat i powyżej 14 lat)
Zajęcia raz w tygodniu po 90 min. (34 zajęcia) | Cena: 50 zł/200 zł/390 zł*
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Cena: 250 zł/2,5 godz. (może ulec zmianie)
· Zimowe/Letnie Zajęcia Edukacyjne oraz Zimowy/Wakacyjny Klub
Juniora podczas ferii zimowych i wakacji.

Warsztaty szachowe (7-18 lat)

*opłata miesięczna/semestralna/roczna

Zajęcia raz w tygodniu po 90 min. (34 zajęcia) | Cena: 45 zł/180 zł/360 zł*

DLA DOROSŁYCH I SENIORÓW

Zajęcia matematyczne – indywidualne
Cena: 50 zł/60 min.

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
Otwarta Pracownia Artystyczna – zajęcia malarskie

Zajęcia matematyczne – lekcje w dwójkach

Zajęcia raz w miesiącu po 5 godz.

Zajęcia raz w tygodniu po 60 min. (34 zajęcia) | Cena: 100 zł/400 zł/770 zł*

Cena: obowiązuje Karta Podgórze w Kulturze

Zajęcia matematyczne – grupowe

Warsztaty teatralne

Zajęcia raz w tygodniu po 90 min. (34 zajęcia) | Cena: 70 zł/280 zł/540 zł*

Zajęcia raz w tygodniu po 90 min. (38 zajęć)
Cena: obowiązuje Karta Seniora CKP

Zespół baletowy (6-12 lat)

Warsztaty teatralne

Zajęcia w grupach wiekowych, dwa razy w tygodniu po 60 min. (64 zajęcia)

Zajęcia w grupach wiekowych, raz w tygodniu po 90 min. (36 zajęć)

Zajęcia polonistyczne – indywidualne

Cena: 60 zł/230 zł/450 zł*

Cena: 30 zł/125 zł/240 zł*

Cena: 50 zł/60 min.

Taniec towarzyski (9-18 lat)

Warsztaty teatralno-recytatorskie – zajęcia indywidualne

Zajęcia polonistyczne – grupowe

Pierwszy taniec

Cena: 10 zł/45 min.

Zajęcia raz w tygodniu po 90 min. (34 zajęcia) | Cena: 70 zł/260 zł/530 zł*

Przyspieszony kurs tańca dla nowożeńców | Cena: 40 zł/60 min./os.

Zajęcia raz w tygodniu po 60 min. (34 zajęcia) | Cena: 40 zł/160 zł/300 zł*

ZAJĘCIA TANECZNE

