
Cennik zajęć organizowanych przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie 

w roku 2017/2018 

 

TEATR 

Zabawa w teatr – warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 6 – 10 lat – 40,00 zł/miesiąc 

Teatr Tymczasem – grupa teatralna dzieci i młodzieży  - 40,00 zł/miesiąc 

Teatr Rękawiczka – grupa teatralna młodzieży – 40,00 zł/miesiąc 

Teatr O! Mamy – grupa teatralna dorosłych – zajęcia bezpłatne 

 

PLASTYKA 

Otwarta pracownia plastyczna – zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych: rysunek, 

rysunek anatomiczny, malarstwo, grafika – 40,00 zł/miesiąc 

 

CERAMIKA 

 
Dzieci i młodzież ucząca się: 

Jedno spotkanie do 1,5 h 

Pojedyncze zajęcia – cena 20 złotych 

 
Karnety CENA  Rodzina 3+ 

5 spotkań   75 zł    45 zł 

10 spotkań          130 zł  75 zł 

15 spotkań          180 zł 100 zł 

20 spotkań 230 zł 135 zł 

 
 
Dorośli: 

Jedno spotkanie do 1,5 h 

Pojedyncze zajęcia – cena 40 złotych 

 

Karnety CENA Rodzina 3+ 

5 spotkań  150 zł 90 zł 

10 spotkań  250 zł 150 zł 

15 spotkań  330 zł 200 zł 

20 spotkań  410 zł 245 zł 

 

Oferta dla szkół i przedszkoli 

Grupy zorganizowane 

Jedno spotkanie do 1,5 h 



Grupa 16 - 25 osób – 10 złotych od osoby 

Grupa 10 – 15 osób – 14 złotych od osoby   

 

Warsztaty scenografii teatralnej – zajęcia dla młodzieży i dorosłych – 50,00 zł/miesiąc 

 

MUZYKA 

Ognisko muzyczne – nauka gry na instrumentach klawiszowych i akordeonie, zajęcia 

indywidualne – 30,00 zł za godz. 

Muzyczny Klub Malucha – zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 0 – 3 lata oraz 3 – 

5 lat – 50,00 zł/miesiąc. 

Muzykoterapia – zajęcia muzykoterapeutyczne wspierające rozwój dzieci z deficytami 

rozwojowymi – 50,00 zł/miesiąc. 

Małe Nutki – zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 6 – 9 lat, nauka gry na flecie prostym i 

możliwość muzykowania w zespole – 50,00 zł/miesiąc. 

 

WARSZTATY 

 

Warsztaty dziennikarskie – zajęcia dziennikarskie dla młodzieży (szkoła 

ponadgimnazjalna) – 50,00 zł/miesiąc. 

 


