
WARSZTATY INDYWIDUALNE

WAŻNE INFORMACJE:

Zapisy od 6 czerwca 2022r. TELEFONICZNE: 61 8665747

             Warsztaty indywidualne będą prowadzone przez nauczycieli MDK nr 3 zgodnie z ich 
kwalifikacjami.  Zajęcia są otwarte dla wszystkich chętnych. Jeśli w zajęciach uczestniczą stali 
uczestnicy z roku szkolnego 2021/2022, nie są wymagane  dokumenty, ale zapisać trzeba. 
Dokumenty obowiązujące nowych uczestników należy pobrać ze strony, wypełnić i dostarczyć
przed rozpoczęciem zajęć do sekretariatu. Niewypełnienie dokumentów uniemożliwi udział w 
Warsztatach.

UWAGA! Warsztaty rozpoczynają się i kończą w godzinach określonych w planie. Darowiznę 
na materiały plastyczne przekazujemy nauczycielowi w dniu warsztatów – wg kosztorysu w 
tabeli

Darowizny przyjmowane są wyłącznie w gotówce. Nie wystawiamy faktur. Istnieje możliwość 
wystawienia zaświadczenia o udziale w Warsztatach.

DATA                                                                               WARSZTATY   Koszt

27.06  9:30 – 11:00 mgr Michał Mierzejewski – Warsztaty wokalne (7+ lat)
11:30 – 13:00 mgr Michał Mierzejewski – Warsztaty wokalne (7+ lat) ---

---

28.06  9:30 – 11:00 mgr Katarzyna Makowska - Warsztaty malarskie (7-10 lat)
11:30 – 13:00 mgr Katarzyna Makowska – Warsztaty rysunkowe (9-12 lat)
13:30 – 15:00 mgr Katarzyna Makowska – Warsztaty graficzne (12-18 lat)

20 zł
20 zł
20 zł

01.07 9:30 – 11:00 mgr Karolina Lewandowska – Warsztaty tańca współczesnego (7-10 lat)
11:30 – 13:00 mgr Karolina Lewandowska – Warsztaty tańca współczesnego (11-16 lat)
13:30 – 15:00 mgr Karolina Lewandowska – HIP-HOP (11-16 lat)

---
---
---

04.07  9:30 – 11:00 mgr Dominika Jaszyk – Warsztaty perkusyjne (7-9 lat)
11:30 – 13:00 mgr Dominika Jaszyk – Warsztaty perkusyjne (10-12 lat)
13:30 – 15:00 mgr Dominika Jaszyk – Warsztaty perkusyjne (10-12 lat)

 9:30 – 11:00 mgr Karolina Lewandowska – Warsztaty tańca współczesnego (7-10 lat)
11:30 – 13:00 mgr Karolina Lewandowska – Warsztaty tańca współczesnego (11-16 lat)

---
---
---

---ł
---

05.07 9:30 – 11:00 mgr Katarzyna Makowska - Warsztaty malarskie (7-10 lat)
11:30 – 13:00 mgr Katarzyna Makowska - Warsztaty rysunkowe (9-12 lat)
13:30 – 15:00 mgr Katarzyna Makowska - Warsztaty graficzne (12-18 lat)

20 zł
20 zł
20 zł

06.07 9:30 – 11:00 mgr Katarzyna Makowska - Warsztaty malarskie (7-10 lat)
11:30 – 13:00 mgr Katarzyna Makowska - Warsztaty rysunkowe (9-12 lat)
13:30 – 15:00 mgr Katarzyna Makowska - Warsztaty graficzne (12-18 lat)

20 zł
20 zł
20 zł

13.07  9:30 – 11:00 mgr Katarzyna Kędziora - Warsztaty ceramiczne (5-8 lat)
11:30 – 13:00 mgr Katarzyna Kędziora - Warsztaty ceramiczne (9+ lat)
13:30 – 15:00 mgr Katarzyna Kędziora – Warsztaty ceramiczne (9+ lat)

20 zł
20 zł
20 zł

 


