Załącznik do Zarządzenia nr 19 z dnia 27.08.2020 r.
Dyrektora Domu Kultury „Świt”
w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
W DOMU KULTURY „ŚWIT” W DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY
W SEZONIE KULTURALNYM 2020/2021

I. Warunki uczestnictwa w zajęciach
1.

2.

3.
4.

5.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez DK „Świt” jest akceptacja niniejszego Regulaminu,
wypełnienie Karty Uczestnika (zał. nr 1) oraz wniesienie opłat określonych w cenniku DK „Świt” (zał. nr 2),
a także uregulowanie zaległości w opłatach z lat ubiegłych.
Zapisy odbywają się bezpośrednio w Sekretariacie DK „Świt”, przez formularz na stronie internetowej:
https://dkswit.com.pl/zapisy-na-zajecia/ lub telefonicznie (22) 22 811-01-05 wew. 103 lub 112 w godzinach:
w poniedziałki 13:30-20:00, we wtorki 16:00-20:00, w środy, czwartki i piątki 9:30-20:00 oraz w soboty 9:0016:00.
Do danej grupy, w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby kontynuujące naukę. Nowi uczestnicy
przyjmowani będą według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania wolnych miejsc na zajęciach i kursach.
Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych ustala się na 4-8 osób w zależności od rodzaju zajęć. W przypadku
obecności na pierwszych zajęciach mniejszej liczby osób, niż ustalone minimum, Instruktor, po konsultacji
z Sekretariatem DK „Świt”, może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dla mniejszej liczby uczestników lub
likwidacji grupy.
Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony w siedzibie DK „Świt” przez Instruktora
Dziennik Zajęć.

II. Płatności za zajęcia
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Wysokość opłat za zajęcia reguluje cennik (zał. nr 2) podany do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony
internetowej: https://dkswit.com.pl/platnosci-zajecia/ oraz dostępny w sekretariacie DK „Świt”.
Opłata za zajęcia jest miesięczna i zależna od ilości zajęć przypadających na dany miesiąc. Istnieje możliwość
wykupienia pojedynczych zajęć. Płatność za pojedyncze zajęcia możliwa jest tylko w Sekretariacie DK „Świt”.
Opłata za kursy języków obcych jest semestralna, zgodnie z przyjętym cennikiem.
Opłat należy dokonać przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu, za cały miesiąc z góry:
 przelewem online poprzez stronę internetową www.dkswit.com.pl;
 przelewem tradycyjnym na konto bankowe PEKAO SA VI O/Warszawa 69 1240 1082 1111 0010 0337 9492
(w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwa opłacanych zajęć);
 w Punkcie Informacyjnym DK „Świt”: od poniedziałku do piątku w godzinach 15;00-20:00 oraz w soboty
w godz. 9:30-14:30, płatność kartą płatniczą lub gotówką.
W przypadku rozpoczęcia zajęć w trakcie miesiąca lub semestru (dotyczy również kursów języków obcych) –
dołączenia do istniejącej już grupy, opłata jest liczona proporcjonalnie do ilości zajęć wypadających w danym
miesiącu lub semestrze
Na prośbę uczestnika DK „Świt”, na podstawie paragonu fiskalnego, wystawia faktury z tytułu uczestnictwa w
zajęciach, jednak nie później niż 3 miesiące od daty wystawienia paragonu. W przypadku, gdy uczestnik prosi o
wystawienie faktury na firmę, przed rozpoczęciem płatności musi podać NIP tejże firmy. Fakturę na firmę można
otrzymać tylko w tym samym dniu, w którym uiszcza się opłatę za zajęcia.
W przypadku wątpliwości dotyczących odpłatności za zajęcia, rozstrzyga je, na podstawie niniejszego Regulaminu,
Sekretariat, a w szczególnych przypadkach Dyrektor DK „Świt”.

III. Zniżki
1.

2.
3.

Uczestnikom zajęć przysługują następujące zniżki:
 5% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny,
 50% zniżki na bilet do kina w danym miesiącu. Zniżka przyznawana jest przy zakupie drugiego karnetu na
zajęcia uczestnika lub w przypadku zajęcia, na które uczęszcza jego rodzeństwo.
Zniżki będą stosowane pod warunkiem wniesienia opłat w terminie.
Zniżki nie łączą się.

IV. Nieobecności
1.

Nieobecność uczestnika na zajęciach nie zwalnia z obowiązku płatności za opuszczone zajęcia oraz nie stanowi
podstawy do pomniejszenia wyznaczonej opłaty.

W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach indywidualnych ich ewentualne odrabianie musi być
indywidualnie skonsultowane z Sekretariatem oraz Instruktorem tychże zajęć. W przypadku nieobecności
uczestnika na zajęciach grupowych ich odrobienie jest możliwe pod warunkiem zgody Instruktora oraz istnienia
wolnego miejsca w innej grupie, niż uczestnik jest zapisany.
3. W przypadku dłuższej nieobecności uczestnika na zajęciach prosimy o kontakt z Sekretariatem.
4. O ewentualnym odwołaniu zajęć uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
e-mail.
5. W przypadku nieobecności Instruktora, DK „Świt” zapewnia kompetentne zastępstwo lub realizację odwołanych
zajęć w innym, wskazanym przez Instruktora i uzgodnionym z uczestnikami zajęć, terminie.
6. DK „Świt” zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje (e-mailem, telefonicznie lub
podczas zajęć) osoby uczęszczające na zajęcia (lub ich opiekunów prawnych), co najmniej 7 dni przed
wprowadzeniem planowanych zmian.
7. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:
 usprawiedliwionej nieobecności Instruktora,
 gdy na terenie DK „Świt” odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość uniemożliwiająca przeprowadzenie
zajęć (maksymalnie 3 wydarzenia w roku),
 zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej.
8. Dni, w których zajęcia nie odbywają się (zał. nr 3):
 dni ustawowo wolne od pracy;
 ferie zimowe w przypadku zajęć dla dzieci i młodzieży;
 inne dni wskazane przez Dyrektora DK „Świt”.
9. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.
10. Rezygnację z zajęć w miesiącu następnym należy zgłaszać w formie pisemnej do Sekretariatu DK „Świt” lub
mailowo na adres zapisy@dkswit.com.pl do 25 dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację. Niezgłoszenie
rezygnacji z zajęć z zachowaniem okresu wypowiedzenia skutkuje naliczeniem opłaty za kolejny miesiąc.
2.

V. Zasady korzystania z pracowni i wyposażenia sal, w których organizowane są zajęcia
1.
2.

3.
4.

Uczestnicy zajęć mają zakaz wynoszenia sprzętu i wyposażenia poza salę wykładową lub pracownię.
Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali
wykładowej ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni
opiekunowie tej osoby.
Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada Instruktor oraz pracownik DK „Świt”.
Osoba odpowiedzialna za poniesione szkody, zobowiązana jest do ich pokrycia w terminie i na zasadach ustalonych
z DK „Świt”.

VI. Pozostałe postanowienia
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów
przeciwpożarowych, porządkowych i BHP.
W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń
pracowników DK „Świt”.
Instruktor odpowiada za niepełnoletniego uczestnika zajęć od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia
zajęć.
Instruktor ma prawo:
 Sprawdzania, na podstawie danych przekazanych przez Sekretariat DK Świt, terminowego dokonywania opłat
za zajęcia;
 kontaktowania się z uczestnikami zajęć/ opiekunami prawnymi uczestnika zajęć w celach związanych
z zajęciami: informacji o odwołaniu/ przesunięciu zajęć oraz weryfikacji opłat za zajęcia;
 odmówienia udziału w zajęciach osobie zalegającej z opłatą;
 wykluczenia z zajęć uczestnika, którego zachowanie jest naganne, utrudniające prowadzenie zajęć, odbiega
od przyjętych norm.
W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, decyzja o ich rozstrzygnięciu należy do Dyrektora DK
„Świt”.
W szczególnych przypadkach, za zgodą uczestnika zajęć/ prawnego opiekuna uczestnika zajęć, zajęcia mogą
odbywać się w formie online.
Niniejszy Regulamin dostępny jest w Sekretariacie DK „Świt” oraz na stronie internetowej:
https://dkswit.com.pl/regulamin
Uczestnik zajęć i/lub opiekun prawny uczestnika zajęć (w przypadku osób niepełnoletnich) ma obowiązek zapoznać
się z aktualnym Regulaminem korzystania z zajęć w DK Świt związanym z bezpieczeństwem epidemiologicznym
(dostępnym na stronie internetowej: https://dkswit.com.pl/regulamin)

9.

Uczestników Zajęć Filmowych Hollywood w Świcie obowiązuje oddzielny regulamin dostępy na stronie
internetowej https://www.dkswit.com.pl/zajecia-filmowe-hollywood-w-swicie/ lub w Sekretariacie pok. nr 30

VII. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych
Uczestników zajęć, a w przypadku osób
niepełnoletnich, także ich rodziców/opiekunów oraz o przysługujących im prawach z tym związanych.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa.
2. W Domu Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wyznaczony został inspektor ochrony danych,
z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@dkswit.com.pl lub pisemnie na adres Domu Kultury
„Świt” wskazany w ust. 1 powyżej.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit b RODO w celach związanych z wykonaniem zawartej umowy,
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Domu
Kultury „Świt”,
c) art. 6 ust. 1 lit f RODO w związku z prawnie uzasadnionym interesem Domu Kultury „Świt” polegającym na
dochodzeniu lub ochroną przed roszczeniami,
d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z udzielona zgodą.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Państwa danych osobowych
mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe
dla których Administratorem jest Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,
c) podmioty, które zawarły umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z Domem Kultury „Świt”.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych ;
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w
przypadkach, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO) , przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie uzyskanej od Państwa zgody przed jej
cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. Podanie przez Państwo danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, a ich niepodanie skutkować będzie
brakiem możliwości jej zawarcia.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
podanie przez Państwo danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Decyzje nie będą podejmowane, w oparciu o Państwa dane osobowe, w sposób zautomatyzowany, a Państwa dane
osobowe nie będą profilowane.

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa
w zajęciach w Domu Kultury „Świt”
w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
w sezonie kulturalnym 2020/2021

KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ
1. Imię i nazwisko uczestnika …….……………………………………………………………………….……
2. Wiek uczestnika: …..……………………..……………………..…………………………………..…...……
3. Numer telefonu kontaktowy: …………………………………………………………………….….….……
4. Adres e-mail do kontaktu: ……………………………………………………………………….…...………
5. Zajęcia, na które uczęszcza (grupa/ godzina): ………………………………………………………………
Oświadczenia i zobowiązania:
1.

2.

3.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach w Domu Kultury „Świt” w Dzielnicy
Targówek m. st. Warszawy w sezonie kulturalnym 2020/2021, zwanym dalej Regulaminem, akceptuję go i zobowiązuję
się do przestrzegania jego zapisów, a w szczególności:
 Oświadczam, że wypełniając niniejszą Kartę Uczestnika Zajęć, zgadzam się na udział/udział osoby pozostającej
pod moją opieką prawną w wyżej wymienionych zajęciach.

Zobowiązuję się do uiszczania comiesięcznych opłat za zajęcia, z góry, przed pierwszymi zajęciami w danym
miesiącu. Jestem świadomy/a, że wyklucza się zwrot wniesionych opłat za zajęcia z powodu nieobecności
uczestnika na zajęciach, w tym również nieobecności usprawiedliwionych.

Przyjmuję do wiadomości, że rezygnację z zajęć należy zgłaszać w formie pisemnej do Sekretariatu DK „Świt” lub
mailowo na adres zapisy@dkswit.com.pl do 25 dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację.

Jestem świadomy/a, że Instruktor ma prawo: a. nie wpuścić na zajęcia oraz skreślić z listy uczestnika, który mimo
upomnienia zalega z opłatą za poprzedni miesiąc zajęć. W takim przypadku DK „Świt” nie ponosi
odpowiedzialności za niedopuszczonego do zajęć uczestnika; b. usunąć/ poinformować opiekuna prawnego
uczestnika o zamiarze usunięcia z zajęć uczestnika, którego zachowanie jest naganne, odbiega od ogólnie przyjętych
norm, utrudnia prowadzenie zajęć i narusza Regulamin.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y w Regulaminie o zasadach przetwarzania danych dotyczących mojej
osoby lub osoby, której jestem opiekunem prawnym oraz o przysługujących mi lub tej osobie uprawnieniach. Ponadto
(proszę zaznaczyć X):

wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody
na przesyłanie przez Domu Kultury „Świt” sms-ów dotyczących zajęć, na które Uczestnik został zapisany, w tym
o ich odwołaniu bądź przeniesieniu;

wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody
na przesyłanie przez Domu Kultury „Świt” maili dotyczących zajęć, na które Uczestnik został zapisany, w tym o
ich odwołaniu bądź przeniesieniu;

wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody
na przesyłanie przez Domu Kultury „Świt” sms-ów dotyczących informacji o promocjach i produktach oferowanych
przez DK Świt;

wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody
na przesyłanie przez Domu Kultury „Świt” maili dotyczących informacji o promocjach i produktach oferowanych
przez DK Świt;

wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody
na utrwalanie przez Domu Kultury „Świt” mojego wizerunku/wizerunku uczestnika zajęć, którego jestem
opiekunem prawnym.

wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody
na publikację przez Domu Kultury „Świt” mojego wizerunku/wizerunku uczestnika zajęć, którego jestem
opiekunem prawnym w celu archiwizacji i promocji zajęć na stronie internetowej www.dkswit.com.pl, w formie
drukowanej w siedzibie DK „Świt”.

wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody
na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w formie online.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z aktualnym Regulaminem korzystania z zajęć w DK Świt związanym z
bezpieczeństwem epidemiologicznym
……………………………………
(data i czytelny podpis)

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
OGNISKO MUZYCZNE KEYBOARD, PIANINO (6-99 l)

OGNISKO MUZYCZNE WOKAL (6-99 l)

OGNISKO MUZYCZNE SKRZYPCE (7-99)

„SZKOŁA ROCKA” GITARA (od 6 l)

„SZKOŁA ROCKA” GITARA BASOWA (od 7 l)
„SZKOŁA ROCKA” PERKUSJA (7-99 l)
„SZKOŁA ROCKA” PERKUSJA (9-99 l)
„SZKOŁA ROCKA” PERKUSJA (od 6 l)

CHÓR KIDS HARMONY (6-10 l)
GORDONKI -UMUZYKALNIENIE (3 mies. -3 l)
ROB BUDOWNICZY ( 6-10 l)

CENA
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
220 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 45 min)
75 zł pojedyncze zajęcie
156 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 30 min)
54 zł pojedyncze zajęcie
220 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 45 min)
75 zł pojedyncze zajęcie
156 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 30 min)
54 zł pojedyncze zajęcie
220 zł/4 zajęcia (4 zajęcia 45 min)
75 zł zajęcie pojedyncze
156 zł/4 zajęcia (grupa 2-3 osób)
54 zł zajęcie pojedyncze
220 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 45 min)
75 zł pojedyncze zajęcie
220 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 45 min)
75 zł pojedyncze zajęcie
260 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 45 min)
89 zł pojedyncze zajęcie
290 zł / 4 zajęcia (4 zajęcia 60 min)
98 zł pojedyncze zajęcie
220 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 45 min)
75 zł pojedyncze zajęcie
120 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 45 min)
42 zł pojedyncze zajęcie
130 zł / 4 zajęcia
40 zł pojedyncze zajęcie
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
150 zł/ 4 zajęcia
52 zł pojedyncze zajęcie
220 zł / 4 zajęcia
75 zł pojedyncze zajęcia
160 zł/ 4 zajęcia
55 zł pojedyncze zajęcie
160 zł /4 zajęcia
55 zł pojedyncze zajęcie
120 zł / 4 zajęcia
35 zł pojedyncze zajęcie
200 zł/ 4 zajęcia
69 zł pojedyncze zajęcie

PROGRAMOWANIE MINECRAFT (7-12 l)
OD PRZEWODU DO ANDROIDA –zajęcie teletechniczne ( 8-13 l)
PROGRAMOWANIE SCRATCH (8-13 l)
DRUKOWANIE 3D (10-14 l)
SZACHY (6-12 l)
OD ZERA DO BOHATERA – warsztaty tworzenia gier Unity3D – nowość (10-15 l)
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)
TEATR „PRECEDENS 11” (młodzież, dorośli)

100 zł/ 4 zajęcia
200 zł/ 4 zajęcia
69 zł pojedyncze zajęcie

OGNISKO TEATRALNE „OSKAROWE PRZEDSZKOLE” (4-7 l)
OGNISKO TEATRALNE DLA DZIECI (7-12 l)
ALEXIA DANCE STUDIO (od 4 l)

TEATR MUZYCZNY GAFFA (8-15 l)
TANIEC LUDOWY POLKA.DOT (młodzież, dorośli)
BALET (od 4 l)

100 zł/ 4 zajęcia
35 zł pojedyncze zajęcie
100 zł/ 4 zajęcia
35 zł pojedyncze zajęcie
110 zł/ 4 zajęcia (45 min)
38 zł pojedyncze zajęcie
120 zł/ 4 zajęcia (60 min)
42 zł pojedyncze zajęcie
220 zł/ 8 zajęć
38 zł pojedyncze zajęcie
70 zł/ 4 zajęcia
25 zł pojedyncze zajęcie
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
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
140 zł/ 4 zajęcia
48 zł pojedyncze zajęcie
100 zł/ 8 zajęć początkujący (8 zajęć 120 min)
30 zł pojedyncze zajęcie
80 zł/ miesiąc zaawansowani (4 zajęcia 120 min)

TANIEC TOWARZYSKI (dorośli)

TANIEC BRZUCHA (dorośli)
TANIEC REWIOWY (dorośli)

PLASTYKA (4-6 l)
RYSUNEK I MALARSTWO (dzieci, młodzież, dorośli)

110 zł/ 4 zajęcia
38 zł pojedyncze zajęcie
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
90 zł/ 4 zajęcia
32 zł pojedyncze zajęcie
130 zł/ 4 zajęcia
45 zł pojedyncze zajęcie
120 zł/ 4 zajęcia
42 zł pojedyncze zajęcie
120 zł/ 4 zajęcia
42 zł pojedyncze zajęcie
150 zł/ 4 zajęcia
52 zł pojedyncze zajęcie
160 zł/ 4 zajęcia
55 zł pojedyncze zajęcie
180 zł/ 4 zajęcia
50 zł pojedyncze zajęcie
80 zł/ 2 zajęcia (soboty)
120 zł/ 4 zajęcia
42 zł pojedyncze zajęcie

CERAMIKA DZIECI (6-12 l)
WITRAŻ (dorośli)
RĘKODZIEŁO (7-12 l)
PRACOWNIA RYSUNKU Z ELEMENTANI GRAFIKI ( 7-16 l)
PRACOWNIA RYSUNKU KOMIKSOWEGO (7-12 l)
ANIMACJA TRADYCYJNA – nowość (14-17 l)
DEBATY FILOZOFICZNE – nowość (16-99 l) (9-12 l)
GDZIE MIESZKAJĄ MYŚLI ROZMÓWKI FILOZOFICZNE
BAJKI TAŃCOWAJKI

ZAJĘCIA RECYTATORSKIE (dzieci, młodzież, dorośli)
BREAKDANCE - nowość
ZAJECIA FILMOWO-TEATRALNE „HOLLYWOOD W ŚWICIE” - nowość
PILATES (dorośli)
ANIMAL FLOW (7-10l)
ZDROWY KRĘGOSŁUP (dorośli)

ZDROWE I SMUKŁE CIAŁO (dorośli)
AKROBATYKA (5-15 l)
TAI-CHI (dorośli)

BOKS REKREACYJNY (w SP nr 41) (dorośli)
GROM COMBAT KIDS (5-17 l)

GROM COMBAT GIRLS (kobiety)
GROM COMBAT SYSTEM (dorośli)
JAPOŃSKA SZKOŁA WALKI (dorośli)
JOGA YENGARA (dorośli)

MAŁPIARNIA -ZAJĘCIA RUCHOWE : joga, pantomima, taniec – nowość (7-12 l)
AKTYWNA CIĄŻA – nowość (kobiety)
JUDO – nowość (6-10 l) (w SP nr 41)
JĘZYKA ANGIELSKIEGO DZIECI 4-5 l
JĘZYKA ANGIELSKIEGO DZIECI 0-1 klasa
JĘZYKA ANGIELSKIEGO DZIECI 2-3 klasa
JĘZYKA ANGIELSKIEGO DZIECI 4-5 klasa
JĘZYKA ANGIELSKIEGO DZIECI 6 klasa
JĘZYKA ANGIELSKIEGO DZIECI 7 klasa
JĘZYKA ANGIELSKIEGO DZIECI 8 klasa
JĘZYKA ANGIELSKIEGO DZIECI 8 klasa
JĘZYKA ANGIELSKIEGO A1 (dorośli)
JĘZYK ANGIELSKI A2 (dorośli)
JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO A2 (dorośli)
JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO (dzieci)
JĘZYKA JAPOŃSKIEGO (młodzież, dorośli)
JĘZYKA WŁOSKIEGO (młodzież, dorośli)
KURS FOTOGRAFICZNY (młodzież, dorośli)

200 zł/ 4 zajęcia
69 zł pojedyncze zajęcie
110 zł/ 4 zajęcia
38 zł pojedyncze zajęcie
210 zł/ 3 zajęcia w miesiącu
230 zł /3 zajęcia w miesiącu
110 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 60 min)
38 zł pojedyncze zajęcie
100 zł / 4 zajęcia (4 zajęcia 45 min)
35 zł pojedyncze zajęcie
100 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 45 min)
160 zł/ 4 zajęcia (8 zajęć 45 min)
35 zł pojedyncze zajęcie
110 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 60 min)
38 zł pojedyncze zajęcia
130 zł/ 4 zajęcia
45 zł pojedyncze zajęcie
120 zł / 4 zajęcia (4 zajęcia 90 min)
160 zł /4 zajęcia (8 zajęć 90 min)
42 zł pojedyncze zajęcie
120 zł/ 12 zajęć
100 zł (8 zajęć)
150 zł/ 8 zajęć (8 zajęć 45 min)
75 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 45 min)
26 zł pojedyncze zajęcie
100 zł/ 4 zajęcia
35 zł pojedyncze zajęcie
200 zł/ 8 zajęć (8 zajęć 90 min)
35 zł pojedyncze zajęcie
80 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 90 min)
120 zł/ 4 zajęcia (8 zajęć 90 min)
120 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 75 min)
190 zł/ 4 zajęcia (8 zajęć 75 min)
42 zł pojedyncze zajęcie
110 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 60 min)
38 zł pojedyncze zajęcia
100 zł/ 4 zajęcia (4 zajęcia 45 min.)
35 zł pojedyncze zajęcie
140 zł/ 4 zajęcia
48 zł/ 1 zajęcie
600 zł 30 godz. (45 minut)
600 zł 30 godz. (45 minut)
600 zł 30 godz. (45 minut)
600 zł 30 godz. (45 minut)
600 zł 30 godz. (45 minut)
600 zł 30 godz. (45 minut)
600 zł 30 godz. (45 minut)
600 zł 30 godz. (45 minut)
680 zł 30 godz. (90 minut)
680 zł 30 godz. (90 minut)
600 zł 30 godz. (90 min)
350 zł 15 godz. (45 min)
600 zł 30 godz. (90 min )
600 zł 30 godz. (90 min )
350 zł (16 h)

Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa
w zajęciach w Domu Kultury „Świt”
w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
w sezonie kulturalnym 2020/2021

Wykaz dni, w których zajęcia w sezonie 2020/2021 w DK „Świt” nie odbędą się:








11 listopada – Święto Niepodległości (środa)
Ferie Świąteczne: 23 grudnia – 2 stycznia
6 stycznia – Święto Trzech Króli (środa)
Ferie zimowe: 18-31 stycznia (w przypadku zajęć dla dzieci i młodzieży)
Ferie Świąteczne: 1-6 kwietnia
Ferie majowe: 1-3 maja
3-5 czerwca – Boże Ciało (czwartek, piątek, sobota)

