
                                                                                                        w zajęciach w Domu Kultury „Świt”  

                                                                                                        w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy 
                                                                                                         w sezonie kulturalnym 2020/2021 

 

Cennik zajęć w sezonie kulturalnym 2020/2021* 

 

NAZWA ZAJĘĆ CENA 

OGNISKO MUZYCZNE KEYBOARD, PIANINO (6-99 l) 

 

 

220 zł/ 4 zajęcia (4  zajęcia 45 min) 

75 zł  pojedyncze zajęcie 

156 zł/ 4 zajęcia (grupowo 2 osoby lub 30 min) 

54 zł pojedyncze zajęcie 

OGNISKO MUZYCZNE  WOKAL (6-99 l) 220  zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 45 min) 

75 zł  pojedyncze zajęcie 

156 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 30 min) 

54 zł  pojedyncze zajęcie 

OGNISKO MUZYCZNE  SKRZYPCE  (7-99) 220 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 45 min) 

75 zł pojedyncze zajęcie 

156 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 30 min) 

54 zł  pojedyncze zajęcie 

„SZKOŁA ROCKA” GITARA  (od 6 l) 220 zł/4 zajęcia (4  zajęcia 45 min) 

75 zł zajęcie pojedyncze 

156 zł/4 zajęcia (grupa 2-3 osób) 

54 zł  zajęcie pojedyncze 

„SZKOŁA ROCKA” GITARA BASOWA (od 7 l) 220 zł/ 4 zajęcia (4  zajęcia 45 min) 

75 zł pojedyncze zajęcie 

„SZKOŁA ROCKA” PERKUSJA  (7-99 l) 

 

220 zł/ 4 zajęcia (4  zajęcia 45 min) 

75 zł pojedyncze zajęcie 

„SZKOŁA ROCKA” PERKUSJA (9-99 l) 260 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 45 min) 

89 zł pojedyncze zajęcie 

„SZKOŁA  ROCKA” PERKUSJA (od 6 l) 290 zł / 4 zajęcia (4 zajęcia 60 min) 

98 zł pojedyncze zajęcie 

220 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 45 min) 

75 zł pojedyncze zajęcie 

CHÓR KIDS HARMONY (6-10 l) 120 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 45 min) 

42 zł pojedyncze zajęcie 

GORDONKI -UMUZYKALNIENIE (3 mies. -3 l) 

 

130 zł / 4 zajęcia 

40 zł pojedyncze zajęcie 

ROB BUDOWNICZY ( 6-10 l) 140 zł/ 4 zajęcia 
48 zł pojedyncze zajęcie 

„MALI EINSTEINI” (4-6 l) 120 zł/ 4 zajęcia 

42 zł pojedyncze zajęcie 

ROBOTYKA (6-12 l) 150 zł/ 4 zajęcia 

52 zł pojedyncze zajęcie 

PROGRAMOWANIE MINECRAFT (7-12 l) 150 zł/ 4 zajęcia 

52 zł pojedyncze zajęcie 

OD PRZEWODU DO ANDROIDA –zajęcie teletechniczne ( 8-13 l) 220 zł / 4 zajęcia 

75 zł pojedyncze zajęcia 

PROGRAMOWANIE SCRATCH (8-13 l) 160 zł/ 4 zajęcia 

55 zł pojedyncze zajęcie 

DRUKOWANIE 3D (10-14 l) 160 zł /4 zajęcia 

55 zł pojedyncze zajęcie  

SZACHY (6-12 l) 120 zł / 4 zajęcia 

35 zł pojedyncze zajęcie 

OD ZERA DO BOHATERA – warsztaty tworzenia gier Unity3D – nowość (10-15 l) 200 zł/ 4 zajęcia 

69 zł pojedyncze zajęcie 

FOTOGRAFIA CYFROWA- nowość (14-17 l) 160 zł /4 zajęcia 

55 zł pojedyncze zajęcie  

WARSZTATY KONSTRUKTORSKO-ARCHITEKTONICZNE – nowość (6-13 l) 160 zł / 4 zajęcia 

55 zł pojedyncze zajęcie 

TEATR REZONANS MYŚLI (młodzież, dorośli) 100 zł/ 4 zajęcia 

TEATR  „PRECEDENS 11” (młodzież, dorośli) 200 zł/ 4 zajęcia 

69 zł pojedyncze zajęcie 



OGNISKO TEATRALNE „OSKAROWE PRZEDSZKOLE” (4-7 l) 100 zł/ 4 zajęcia 

35 zł pojedyncze zajęcie 

OGNISKO TEATRALNE DLA DZIECI (7-12 l) 100 zł/ 4 zajęcia 

35 zł pojedyncze zajęcie 

ALEXIA DANCE STUDIO (od 4 l) 110 zł/ 4 zajęcia (45 min) 

38 zł pojedyncze zajęcie 

120 zł/ 4 zajęcia (60 min) 

42 zł pojedyncze zajęcie 

TEATR  MUZYCZNY GAFFA (8-15 l) 220 zł/ 8 zajęć 

38 zł pojedyncze zajęcie 

TANIEC LUDOWY POLKA.DOT (młodzież, dorośli) 70 zł/ 4 zajęcia 

25 zł pojedyncze zajęcie 

BALET (od 4 l) 110 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 45 min) 

38 zł pojedyncze zajęcie 

130 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 60 min) 

45 zł pojedyncze zajęcie 

TANIEC NOWOCZESNY UP4Ddance (od 4 l) 

 

110 zł /4 zajęcia (4 zajęcia 45 min) 

38 zł pojedyncze zajęcie 

120 zł/ 4 zajęcia (60 min) 

45 zł pojedyncze zajęcie 

TAŃCZĄCE BRZDĄCE (1,5 – 3 l) 120 zł/ 4 zajęcia 

42 zł pojedyncze zajęcie 

TANIEC TOWARZYSKI (dorośli) 

  

 

180 zł/ 4 zajęcia/ osoba (4 zajęcia 90 min) 

160 zł/ 4 zajęcia ulga/ osoba 

160 zł/ 4 zajęcia/ osoba (4 zajęcia 60 min) 

140 zł / 4 zajęcia ulga/ osoba 

160 zł / 45 minut lekcja indywidualna 

1280 zł abonament 10 lekcji indywidualnych 

70 zł  od osoby pojedyncze zajęcie 

TANIEC BRZUCHA (dorośli) 140 zł/ 4 zajęcia 

48 zł pojedyncze zajęcie 

TANIEC REWIOWY (dorośli) 100 zł/ 8 zajęć początkujący (8 zajęć 120 min) 

30 zł pojedyncze zajęcie 

80 zł/ miesiąc zaawansowani (4 zajęcia 120 min) 

PLASTYKA (4-6 l) 110 zł/ 4 zajęcia 

38 zł pojedyncze zajęcie 

RYSUNEK I MALARSTWO (dzieci, młodzież, dorośli) 

 

120 zł/ 4 zajęcia 

42 zł pojedyncze zajęcie 

145 zł/ 4 zajęcia 

50 zł pojedyncze zajęcie 

HOP ART  zajęcia plastyczne  (6-12 l) 120 zł/ 4 zajęcia 

42 zł pojedyncze zajęcie 

CERAMIKA DOROŚLI (młodzież i dorośli) 130 zł/ 4 zajęcia 

45 zł pojedyncze zajęcie  

CERAMIKA DZIECI  (6-12 l) 90 zł/ 4 zajęcia 

32 zł pojedyncze zajęcie 

WITRAŻ (dorośli) 130 zł/ 4 zajęcia 

45 zł pojedyncze zajęcie 

RĘKODZIEŁO  (7-12 l)  120 zł/ 4 zajęcia 

42 zł pojedyncze zajęcie 

PRACOWNIA RYSUNKU  Z ELEMENTANI GRAFIKI ( 7-16 l) 120 zł/ 4 zajęcia 

42 zł pojedyncze zajęcie 

PRACOWNIA RYSUNKU KOMIKSOWEGO (7-12 l) 150 zł/ 4 zajęcia 

52 zł pojedyncze zajęcie 

ANIMACJA TRADYCYJNA – nowość (14-17 l) 160 zł/ 4 zajęcia 

55 zł pojedyncze zajęcie 

DEBATY FILOZOFICZNE – nowość (16-99 l) (9-12 l) 

 

GDZIE MIESZKAJĄ MYŚLI ROZMÓWKI FILOZOFICZNE 

180 zł/ 4 zajęcia 

50 zł pojedyncze zajęcie 

80 zł/ 2 zajęcia (soboty) 

BAJKI TAŃCOWAJKI  120 zł/ 4 zajęcia 

42 zł pojedyncze zajęcie 



ZAJĘCIA RECYTATORSKIE (dzieci, młodzież, dorośli) 200 zł/ 4 zajęcia 

69 zł pojedyncze zajęcie 

BREAKDANCE - nowość 110 zł/ 4 zajęcia 

38 zł pojedyncze zajęcie 

ZAJECIA FILMOWO-TEATRALNE „HOLLYWOOD W ŚWICIE” - nowość 210 zł/ 3 zajęcia w miesiącu  

230 zł /3 zajęcia w miesiącu 

PILATES (dorośli) 110 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 60 min) 

38 zł pojedyncze zajęcie 

ANIMAL FLOW (7-10l) 100 zł / 4 zajęcia (4 zajęcia 45 min) 

35 zł pojedyncze zajęcie 

ZDROWY KRĘGOSŁUP (dorośli) 100 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 45 min) 

160 zł/ 4 zajęcia (8 zajęć 45 min) 

35 zł pojedyncze zajęcie 

ZDROWE I SMUKŁE CIAŁO (dorośli) 110 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 60 min) 

38 zł pojedyncze zajęcia 

AKROBATYKA (5-15 l) 130 zł/ 4 zajęcia 

45 zł pojedyncze zajęcie 

TAI-CHI (dorośli)  120 zł / 4 zajęcia (4 zajęcia 90 min) 

160 zł /4 zajęcia (8 zajęć 90 min) 

42 zł pojedyncze zajęcie 

BOKS REKREACYJNY  (w SP nr 41) (dorośli) 120 zł/ 12 zajęć 

100 zł  (8 zajęć) 

GROM COMBAT KIDS (5-17 l) 150 zł/ 8 zajęć (8 zajęć 45 min)  

75 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 45 min) 

26 zł pojedyncze zajęcie 

GROM COMBAT GIRLS (kobiety) 100 zł/ 4 zajęcia 

35 zł pojedyncze zajęcie 

GROM COMBAT SYSTEM (dorośli) 200 zł/ 8 zajęć  (8 zajęć 90 min) 

35 zł pojedyncze zajęcie 

JAPOŃSKA SZKOŁA WALKI (dorośli) 80 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 90 min) 

120 zł/ 4 zajęcia (8 zajęć 90 min) 

JOGA YENGARA (dorośli) 120 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 75 min) 

190 zł/ 4 zajęcia (8 zajęć 75 min) 

42 zł pojedyncze zajęcie 

MAŁPIARNIA -ZAJĘCIA RUCHOWE : joga, pantomima, taniec – nowość (7-12 l) 110 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 60 min) 

38 zł pojedyncze zajęcia 

AKTYWNA CIĄŻA – nowość (kobiety) 100 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 45 min.) 

35 zł pojedyncze zajęcie 

JUDO – nowość (6-10 l) (w SP nr 41) 140 zł/ 4 zajęcia 

48 zł/ 1 zajęcie 

JĘZYKA ANGIELSKIEGO DZIECI 4-5 l 600 zł  30 godz. (45 minut) 

JĘZYKA ANGIELSKIEGO DZIECI 0-1 klasa 600 zł  30 godz. (45 minut) 

JĘZYKA ANGIELSKIEGO DZIECI 2-3 klasa 600 zł  30 godz. (45 minut) 

JĘZYKA ANGIELSKIEGO   DZIECI 4-5 klasa 600 zł  30 godz. (45 minut)  

JĘZYKA ANGIELSKIEGO   DZIECI  6  klasa 600 zł  30 godz. (45 minut) 

JĘZYKA ANGIELSKIEGO DZIECI 7 klasa 600 zł  30 godz. (45 minut) 

JĘZYKA ANGIELSKIEGO DZIECI 8 klasa 600 zł  30 godz. (45 minut) 

JĘZYKA ANGIELSKIEGO DZIECI 8 klasa 600 zł  30 godz. (45 minut) 

JĘZYKA ANGIELSKIEGO A1 (dorośli) 680 zł  30 godz. (90 minut) 

JĘZYK ANGIELSKI A2 (dorośli) 680 zł  30 godz. (90 minut) 

JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO A2 (dorośli) 600 zł  30 godz. (90 min) 

JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO (dzieci) 350 zł  15 godz. (45 min) 

JĘZYKA  JAPOŃSKIEGO (młodzież, dorośli) 600 zł  30 godz. (90 min ) 

JĘZYKA  WŁOSKIEGO  (młodzież, dorośli) 600 zł  30 godz. (90 min ) 

KURS FOTOGRAFICZNY (młodzież, dorośli) 350 zł (16 h) 

 

*DK „Świt” zastrzega sobie prawo do zmian w Cenniku o czym poinformuje z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem osoby uczęszczające na poszczególne 

zajęcia: za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub osobiście.  


