
Zapraszamy od 4 października  na zajęcia artystyczne, które będą się odbywać  w SCK Bytków w 

roku szkolnym 2021/2022 

 

1. Zajęcia taneczne dla dzieci 4- 6 letnich: zespół GROSZKI 

Prowadząca – Oliwia Rudzik 

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki  godz. 17.00 

Spotkanie organizacyjne dla wszystkich zainteresowanych – 20 września godz. 17.00,  

Zajęcia pokazowe  (rozpoznawczo-poznawcze)- 27 września godz. 17.00 

Można się zapisywać  rejestrując się w systemie VisualActivity:sck.systemzajeciowy.pl 

W razie wyczerpania wolnych miejsc proszę zapisywać się na liście rezerwowej. W razie 

zapotrzebowania rozpatrzymy utworzenie drugiej grupy 

Opłata miesięczna – 65 zł  

 

2. Zajęcia  taneczne dla dzieci 7 -9 letnich: zespół ABSTRAKCJA                                                                                                    

Prowadząca – Agnieszka Rumanowska 

Zajęcia odbywać się będą w środy godz. 17.00 

Spotkanie organizacyjne dla wszystkich zainteresowanych – 22 września godz. 17.00,  

Zajęcia pokazowe  (rozpoznawczo-poznawcze)- 29 września godz. 17.00 

Można się zapisywać  rejestrując się w systemie VisualActivity:sck.systemzajeciowy.pl  

Ilość miejsc ograniczona.  

Opłata miesięczna – 65 zł  

 

3. Zajęcia  taneczne dla młodzieży  ( 11 + ) : zespół  EUFORIA                                                                                              

Prowadząca – Oliwia Rudzik 

Zajęcia odbywać się będą w czwartki  godz. 18.00 

Spotkanie organizacyjne dla wszystkich zainteresowanych – 23 września godz. 18.00,  

Zajęcia pokazowe  (rozpoznawczo-poznawcze)- 30 września godz. 18.00 

Można się zapisywać  rejestrując się w systemie VisualActivity:sck.systemzajeciowy.pl  



Ilość miejsc ograniczona.  

Opłata miesięczna – 65 zł  

 

4. Studium wokalne 

 

Prowadząca – Beata Wojdan 

Więcej Informacji: tel. 606 973 406 

 

5. Zajęcia dla dzieci  0,5-3 lat: MALUSZKOWE MUZYKOWANIE 

 

Zajęcia muzyczne dla najmłodszych. Spotkanie będzie trwało 60 minut w tym 30minut muzyki i 30 

minut zabawy. Miejsce – sala baletowa SCK Bytków, piątek godz. 17.00 

Na każde zajęcia będzie można kupić  bilet  za 25 zł dla dziecka i opiekuna. 

 

6. Zajęcia dla dzieci 5 – 19 lat: Pracownia Plastyczna OKIENKO 

 

Zapisy przez system VisualActivity; sck.systemzajecowy.pl 

Opłata miesięczna  - 70 zł 

Spotkanie organizacyjne dla dzieci przedszkolnych  - 23 września godz. 17.00 

Spotkanie organizacyjne dla dzieci szkolnych – 24 września godz. 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 


