
Załącznik nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa w Zajęciach MCK

Filia Tkacz,

ul. Niebrowska 50

Filia MOK,

ul. Browarna 7

Filia DOK,

ul. Gminna 37/39

Gra na keyboardzie* 140 zł/4 wejścia --- ---

Gra na instrumentach dętych* 100 zł/4 wejścia --- ---

Gra na perkusji indywidualne* 140 zł/4 wejścia --- ---

Gra na perkusji grupowe* 80 zł/4 wejścia --- ---

Gra na gitarze indywidualne* 140 zł/4 wejścia 130 zł/4 wejścia 140 zł/4 wejścia

Gra na gitarze grupowe* 80 zł/4 wejścia 80 zł/4 wejścia ---

Gra na pianinie* --- 130 zł/4 wejścia ---

Zajęcia wokalne indywidualne* 170 zł/4 wejścia 170 zł/4 wejścia 100 zł/4 wejścia

Zajęcia wokalne grupowe *
100 zł/4 wejścia 

(max.4os.)

100 zł/4 wejścia 

(max.4os.)

80 zł/4 wejścia 

(max.4os.)

Zajęcia wokalne grupowe dla seniorów * 50 zł/4 wejścia --- ---

Studio wokalne "Violinki" * --- 60 zł/4 wejścia ---

Chór Miejski Artis Gaudium --- bezpłatnie ---

Audycje muzyczne dla grup zorganizowanych

6 zł/os.-do 150 os.        

5 zł/os.-do 250 os.          

4zł/os.-od 250 os.

--- ---

Malarstwo i rysunek*
50 zł/4 wejścia           

80 zł/8 wejść

50 zł/4 wejścia           

80 zł/8 wejść

50 zł/4 wejścia           

80 zł/8 wejść

Ceramika dla dorosłych*
60 zł/4 wejścia           

90 zł/8 wejść

50 zł/4 wejścia               

80 zł/8 wejść

50 zł/4 wejścia           

90 zł/8 wejść

Ceramika dla dzieci *
50 zł/4 wejścia           

80 zł/8 wejść

40 zł/4 wejścia           

80 zł/8 wejść

50 zł/4 wejścia           

80 zł/8 wejść

Zajęcia plastyczne dla dzieci*
50 zł/4 wejścia           

80 zł/8 wejść

40 zł/4 wejścia           

80 zł/8 wejść

30 zł/4 wejścia

50 zł/8 wejść

Taniec współczesny i kalsyczny 6-8 lat**
60 zł/4 wejścia           

80 zł/8 wejść

60 zł/4 wejścia           

80 zł/8 wejść

60 zł/4 wejścia           

80 zł/8 wejść

Taniec współczesny 9-11**
60 zł/4 wejścia           

80 zł/8 wejść

60 zł/4 wejścia           

80 zł/8 wejść

60 zł/4 wejścia           

80 zł/8 wejść

Taniec współczesny 11+**
60 zł/4 wejścia           

80 zł/8 wejść

60 zł/4 wejścia           

80 zł/8 wejść

60 zł/4 wejścia           

80 zł/8 wejść

Zajęcia teatralne* --- 30 zł/4 wejścia ---

Grupa teatralna Horrorek* --- --- 200 zł/rok

Grupa teatralna Misz-Masz* --- --- 200 zł/rok

             Cennik zajęć prowadzonych w Miejskim Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim

na rok 2018/2019

Rodzaj zajęć odbywających się

w Miejskim Centrum Kultury

cena za zajęcia

MUZYKA

PLASTYKA/CERAMIKA

TANIEC

TEATR



Teatr Piosenki 60 zł/4 wejścia ---

Klub Miłośników Teatru TVP Bilet 5 zł --- ---

Zajęcia fitness (shape, body ball, stretching, 

gimnastyka, step, itp..)*

60 zł/4 wejścia            

100 zł/8 wejść          
70 zł/m-c ---

Tenis stołowy* 70 zł/4 wejścia --- 70 zł/4 wejścia

Piłka nożna* --- --- 200 zł/rok

Sprawni i Zdrowi (6-8lat, 9+ lat) --- --- 140 zł/ rok

Akrobatyka* --- 80 zł/4 wejść ---

Capoeira* --- 60 zł/4 wejśść ---

Zumba ® Fitness (dla dorosłych)/ Zumba Kids** --- ---

60 zł/4 wejścia          

120 zł/10 wejść            

20 zł pojedyncze 

wejście

Zajęcia prozdrowotne dla seniorów* 40 zł/4 wejścia         

Rajd Nordic Walking*

Język angielski (dzieci 5-6 lat)** 70 zł/m-c 70 zł/m-c

Język angielski** 130 zł/m-c 130 zł/m-c

Filcowanie* 30 zł/m-c --- ---

Klubik Malucha * 50 zł/4 wejścia 50 zł/4 wejścia 50 zł/4 wejścia

Mały Naukowiec * --- --- 50 zł/4 wejścia

Music show (zajęcia muzyczno-teatralne dla dzieci) * 50 zł/4 wejścia --- ---

Sensoryka dla Smyka * --- 70 zł/4 wejścia

Klub Seniora (zajęcia artystyczno-integracyjne) --- --- bezpłatnie

Gimnastyka dla seniora --- --- bezpłatnie

Zajęcia ceramiki dla Klubu Seniora --- --- bezpłatnie

Zajecia woklane dla Klubu Seniora --- --- bezpłatnie

* Posiadacze Karty Tomaszowianina uprawnieni są do 20% zniżki na zajęcia prowadzone przez instruktorów MCK

za okazaniem ważnej karty wraz z dokumentem tożsamości

** Posiadacze Karty Tomaszowianina uprawnieni są do 15% zniżki na zajęcia prowadzone przez firmy zewnętrzne

za okazaniem ważnej karty wraz z dokumentem tożsamości

*** Uczestnikom korzystającym z więcej niż jednej formy zajęć przysługuje 5% zniżki za każdą dodatkową formę

DLA SENIORA

REKREACJA

20zł/osobę - rajdy organizowane cyklicznie

JĘZYKI OBCE

HOBBY

DLA MALUCHA




