
           Tabela  opłat  za zajęcia w Osiedlowym  Klubie „Kaktus” na rok szkolny 2020/2021 

( opłaty zawierają stawkę Vat) 

 
L.p 

                  Zajęcia 
Opłata miesięczna 

członkowie SM 
„Słoneczny Stok” 

Opłata miesięczna dla 
pozostałych 
uczestników 

1.  Plastyka 5-6 lat   
 60 min  (1 raz w tygodniu) 

40zł 60 zł 

2.  Plastyka 7-8 lat  
60 min( 1 raz w tygodniu) 

40zł 60 zł 

3.  Plastyka 9+      
 60 min (1 raz w tygodniu) 

40zł 60 zł 

4.  Plastyka artystyczna  
120 min ( 1 raz w tygodniu) 
*O uczęszczaniu do grupy 
decyduje instruktor 

60zł 

80 zł 

5.  Plastyka dla dorosłych 30+ 
120 min ( 1 raz  w tygodniu) 

60zł 80 zł 

6.  Hip -Hop gr Freak Kids 6+                    
60 min ( 1raz  w tygodniu) 

40zł 60 zł 

7.  Hip-Hop gr Freak Team 8+ 
60min ( 2  razy w tygodniu) 

50zł 70 zł 

8.  Hip -Hop Freak mini 
Będzie się składała z osób wybranych 
przez instruktora z grup Freak Kids i 
Freak Team/ osoby nowe spoza grupy 
wybrane przez instruktora 

*O uczęszczaniu do grupy 
decyduje instruktor 

60 min ( 2 razy w tygodniu) 

20zł dodatkowa dla już 
uczestniczących  
60zł nowe osoby 

zł dodatkowa dla już 
uczestniczących 

80 zł nowe osoby 

9.  Solówki i duety 
 60 min (1 raz w tygodniu) 

60zł 80zł 

10.  Grupa turniejowa 15+ 
120 min (1 raz w tygodniu) 

80zł 100zł 

11.  Kids Fit -zajęcia ruchowe 
usprawniające 
60 min (1 raz w tygodniu) 

60zł 80zł 

12.  Szachy 
60 min ( 1 raz w tygodniu) 

40zł 60zł 

13.  Zajęcia teatralne grupa 
dziecięca 7+ 
 (2 razy w tygodniu) 

120zł 
( za 8 zajęć w miesiącu;  

1 zajęcia 15 zł) 

160zł 
( za 8 zajęć w miesiącu;  

1 zajęcia 20 zł) 

14.  Zajęcia teatralne grupa 
młodzieżowa 12+ 
(2 razy w tygodniu) 

15.  Zajęcia teatralne dla 
dorosłych 30+ 
 (2 razy w tygodniu) 



 

16.  Gitara jest dobra na 
wszystko 12+ 
Nauka szant i piosenek 
turystycznych na gitarze, 
zajęcia grupowe 
 60 min ( 1 raz w tygodniu) 

60zł 80zł 

17.  Zespół Wokalny 9+ 
 60 min (1 raz w tygodniu) 

60zł 80zł 

18.  Gitara klasyczna 
 45 min (1 raz w tygodniu, 
zajęcia indywidualne) 

140zł 160zł 

19.  Keyboard 
45 min (1 raz w tygodniu, 
zajęcia indywidualne) 

140 160 

20.  Pilates 
1 raz w tygodniu (4 zajęcia w 
miesiącu) 
2 razy w tygodniu (8 zajęć w 
miesiącu) 
24 zajęcia (3 miesiące, 2 razy 
w tygodniu) 

 
40 zł 

 
60 zł 

 
150 zł 

 
60 zł 

 
80 zł 

 
200 zł 

21.  Aerobik 
1 raz w tygodniu (4 zajęcia w 
miesiącu) 
2 razy w tygodniu (8 zajęć w 
miesiącu) 
24 zajęcia (3 miesiące, 2 razy 
w tygodniu) 

 
40 zł 

 
   60 zł 

 
 150 zł 

 
60 zł 

 
80 zł 

 
200 zł 

22.  Joga 
1 raz w tygodniu (4 zajęcia w 
miesiącu) 
2 razy w tygodniu (8 zajęć w 
miesiącu) 
24 zajęcia (3 miesiące, 2 razy 
w tygodniu) 

 
40 zł 

 
   60 zł 

 
 150 zł 

 
60 zł 

 
80 zł 

 
200 zł 

23.  Choreoterapia 
(2 razy w tygodniu) 

100 zł 
( za 8 zajęć w miesiącu; 

1 zajęcia 12,50 zł) 
 

120zł 
( za 8 zajęć w miesiącu; 

1 zajęcia 15 zł) 
 

24.  Scrabble 
 

60 za semestr 80 za semestr 

25.  Kurs żeglarza jachtowego  600 zł kurs 

26.  Warsztaty hand made , taneczne    cena  w zależności od tematu zajęć 
 


