
 REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA W RZESZOWSKIM DOMU KULTURY FILIA COUNTRY W ROKU 2019/2020 

 
Lp. RODZAJ ZAJĘĆ GRUPA WIEKOWA ILOŚĆ GODZIN 

ILOŚĆ WOLNYCH 

MIEJSC 
UWAGI 

 1. plastyka 

wiek od 4 do 5 lat 1 godz. tygodniowo 15  

 

wiek od 6 do 7 lat 1 godz. tygodniowo 5  

 

wiek od 8 do 10 lat 2 godz. tygodniowo brak miejsc zapisy na listy rezerwowe 

 
2. rękodzieło artystyczne wiek od 18 lat i więcej 

2 godz. tygodniowo/                                    

4 godz. raz na 2 tygodnie  
5  

 
3. taniec współczesny 

wiek od 4 do 6 lat 2 razy w tygodniu po 1 godz.                   brak miejsc zapisy na listy rezerwowe 

wiek od 7 do 12 lat 2 razy w tygodniu po 1,5 godz.                  brak miejsc zapisy na listy rezerwowe 

 

4. 
zajęcia umuzykalniające  

dla dzieci i rodziców 
wiek od 2 lat do 3 lat                           1 raz w tygodniu po 45 minut  3   

 

5. rytmika wiek od 4 lat do 5 lat                           1 raz w tygodniu po 45 minut  6  

 
6. zajęcia wokalne zajęcia indywidualne 

1 raz w tygodniu po 30 minut  brak miejsc zapisy na listy rezerwowe 

 

1 raz w tygodniu po 45 minut  1  

 
7. nauka gry na gitarze klasycznej 

zajęcia grupy 

zaawansowanej 

1 raz w tygodniu po 30 minut  brak miejsc zapisy na listy rezerwowe 

 

1 raz w tygodniu po 45 minut  -  

 
8. nauka gry na pianinie zajęcia indywidualne 

1 raz w tygodniu po 30 minut  brak miejsc zapisy na listy rezerwowe 

1 raz w tygodniu po 45 minut  brak miejsc zapisy na listy rezerwowe 

 
9. nauka gry na perkusji zajęcia indywidualne 

1 raz w tygodniu po 30 minut  brak miejsc zapisy na listy rezerwowe 

1 raz w tygodniu po 45 minut  brak miejsc zapisy na listy rezerwowe 

 
10. nauka gry na gitarze klasycznej zajęcia indywidualne 

1 raz w tygodniu po 30 minut  2  

1 raz w tygodniu po 45 minut  brak miejsc zapisy na listy rezerwowe 

 

11. język angielski wiek od 7 do 12 lat 1 raz w tygodniu po 1 godz. 5  

    

razem: 42  

     
  

 


