
 

Aneks nr 1  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
do Załącznika nr 1  do Zarządzenia nr 6/2021                                                                                                                           

Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku                                                                                                                             
z dnia 27 sierpnia 2021 r. 

 

CENNIK OPŁAT ZA ZAJĘCIA 

w Młodzieżowym Domu Kultury w Sanoku 2022/2023 
 

Zajęcia ruchowe i taneczne 

 

                                                             Miesiąc:            Pierwsze próbne zajęcia: 

       - Zabawy z tańcem ( 3-5 lat )                                      40 zł                                   10 zł  – 60 min. 

- Zajęcia baletowo-rytmiczne ( 3-4 lata )              35 zł                                   10 zł – 45 min. 

- Zajęcia baletowo-rytmiczne ( 5-6 lat )                35 zł                                    10zł  – 45 min. 

- Zajęcia taneczne ( kl. I-III )                                        35 zł                                    10zł  – 45 min. 

- Taniec nowoczesny                                                      40 zł                                    10 zł  – 90 min. 

- Latino Girls                                                                       40 zł                                    10 zł  – 90 min. 

- Klub Miłośników Tańca                                              80 zł                                    20 zł  – 90 min. 

- Aerobik                                                                   50 zł                                    10 zł  – 60 min. 

- Senior gimnastyka                                                        20 zł                                       5 zł  – 45 min. 

                                                   

Zajęcia plastyczne 
                                                            Miesiąc:            Pierwsze próbne zajęcia: 

- Zajęcia kreatywne                                                40 zł                                    12 zł   – 90 min. 

- Grafika i rysunek dla dzieci i młodzieży             40 zł                                    10 zł   – 90 min. 

- Zajęcia z rysunku i malarstwa przygotowujące do szkól średnich i na studia   

                                                                                                   40 zł                                   10 zł  – 2,5 godz.                                             

          



 

Zajęcia muzyczne 
- Zespoły muzyczne                                                10 zł /pojedyncze zajęci 

 

Zajęcia - języki obce 
                                                            Miesiąc:             Pierwsze próbne zajęcia: 

- język francuski                                                                60 zł                                    15 zł    – 45 min. 

- język włoski                                                                      60 zł                                    15 zł   – 45 min. 

- język angielski                                                                 60 zł                                    15 zł   – 45 min. 

 

Zajęcia edukacyjne 
                                                                        Miesiąc:              Pierwsze próbne zajęcia: 

- Akademia Malucha                                                       90 zł   - 4 godz. dziennie  

- Przyjazna matematyka                                             100 zł                                    25 zł  – 45 min. 

- Fotografia                                                                          30 zł                                    10 zł  – 90 min. 

- Zajęcia teatralne  dla dorosłych                             30 zł                                    10 zł  – 90 min. 

- Zajęcia teatralne dla dzieci                                       30 zł                                     10 zł -   60 min. 

- Edukacja literacka  młodsza 4-6 lat                      30 zł                                     10 zł   - 60 min. 

- Edukacja literacka starsza 7-14 lat                    30 zł                                     10 zł  -  60 min. 

- Edukacja literacka - egzamin 8-klasisty            40 zł                                     10 zł  -  90 min. 

 

Warsztaty artystyczne dla szkół i dorosłych                                                  
-  Warsztaty plastyczne                                7-15 zł /opłata  uzależniona od ceny materiałów plastycznych 

- Warsztaty taneczne i fotograficzne    7 zł – 45 min. 

 

 

 

 



 

Opłat  za zajęcia dokonuje się w sekretariacie lub przelewem na konto 
Młodzieżowego Domu Kultury.  

Nie stosujemy odliczeń w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach,                             
z wyjątkiem nieobecności instruktora. 

 

Numer rachunku bankowego:   

98  1130 1105 0005 2485 3720 0002 

W takim przypadku należy wpisać: 

1. Imię i nazwisko uczestnika zajęć 
2. Rodzaj zajęć 
3. Nazwa miesiąca, za który dokonywana jest wplata 

 

Wpłat należy dokonywać najpóźniej do dziesiątego dnia miesiąca za bieżący 
miesiąc. 

Dziękujemy za terminowe i systematyczne wpłaty. 

 


