Nabór do sekcji, klubów i zespołów Szamotulskiego Ośrodka Kultury – 2015/2016
Zapraszamy od września do 31 klubów, sekcji i zespołów. Odkrywajcie i rozwijajcie u nas swoje pasje.
Przygotowaliśmy dla Was trzy nowe propozycje: zajęcia z klockami Lego, naukę języka angielskiego dla
najmłodszych oraz dla młodzieży i dorosłych warsztaty szycia na miarę. Szczegóły poznacie poniżej.
Jeśli macie wątpliwości, pytania czy też chcecie dokonać zapisów – dzwońcie lub piszcie do nas mejle.
Zapraszamy.

ZAJĘCIA Z KLOCKAMI LEGO BRICKS 4 KIDZ
– NOWOŚĆ!
Bricks 4 Kidz (czyli po prostu KlockiDlaDzieci) to sprawdzony amerykański pomysł i metodologia
prowadzenia zajęć dla dzieci.
Zapraszamy wszystkie dzieci kochające klocki Lego i chcące kreatywnie spędzić czas na nasze zajęcia.
Dzieci poprzez zabawę i budowanie modeli poznają świat nauki, architektury, kosmosu, zwierząt, sportu
itp.
Zapewniamy wyjątkową atmosferę zajęć, podczas których uczymy, budujemy, bawimy za pomocą
uwielbianych przez dzieci klocków LEGO. Więcej na: www.bricks4kidz.com.pl
Zapisy u prowadzących: tel. 61 30 70 444 lub: biuro@bricks4kidz.com.
PROWADZĄCY:
Centrum Kreatywności Bricks 4 Kidz®
WIEK:
od 5 do 12 lat
KOSZT:
80 zł miesięcznie lub 20 zł za zajęcia płatne u prowadzących
ZAJĘCIA:
sobota, godz. 10.00-11.00 - grupa „Buduję i wiem” 5-7 lat
sobota, godz. 11.30-12.30 - grupa „Robotyka dla juniora” 8-12 lat
Pierwsze zajęcia 12 września.

KURS JĘZYKOWY Helen Doron – NOWOŚĆ!
Roczne kursy j. angielskiego międzynarodową metodą Helen Doron. Bawimy się i uczymy po angielsku.
Zajęcia prowadzone są przez wieloletniego nauczyciela tej metody, wyłącznie w języku angielskim.
Grupy 10 osobowe.
Zapisy u prowadzącej.
PROWADZĄCA:
Dominika Stengert, tel. 602 732 970, www.helendoron.pl
WIEK:
2-3 lat
KOSZT:
80 zł za miesiąc +65 zł koszt materiałów na cały rok
(płatność za miesiąc z góry na konto) płatne u prowadzącej
ZAJĘCIA:
środa, godz. 11.00-11.45
Zajęcia pokazowe 2 września lub 2 i 9 września
Pierwsze zajęcia 9 września lub 16 września

WARSZTATY SZYCIA NA MIARĘ – NOWOŚĆ!
Zajęcia skierowane dla hobbystek chcących zgłębić tajniki szycia. Podczas zajęć będziemy tworzyć
kreatywne formy z tkaniny, nitki i włóczki. Oferujemy uczestniczkom do dyspozycji maszyny do szycia,
tkaniny do pracy. Po krótkim kursie szycia będziesz mogła: zmienić styl swego mieszkania, ozdobić dom,
jak również uszyć sukienkę okolicznościową, czy dokonać poprawek krawieckich.
Zapisy u prowadzącej.
PROWADZĄCA:
Olimpia Dębicka, Daria Bałachowska, Izabella Warmuz - projektantka mody.
Eksperymentalny Poznań, tel. 506 150 898
WIEK:
powyżej 15 lat i osoby dorosłe
KOSZT:
120 zł miesięcznie
ZAJĘCIA:
czwartek, godz. 18.00-20.00
Pierwsze zajęcia 1 października.

KLUB PRZEDSZKOLAKA
Warsztaty muzyczno-plastyczne z elementami edukacji przedszkolnej
To pierwszy krok w kierunku adaptacji w grupie rówieśników, zdobywania fascynującej wiedzy, odwagi
społecznej i umiejętności współdziałania.
To zajęcia adaptacyjne, podczas których dzieci poznają: zasady panujące w przedszkolu, rytm
przedszkolnego dnia, podstawy edukacji przedszkolnej (zgodnej z wytycznymi MEN), umiejętności
samoobsługowe potrzebne w przedszkolu oparte na: Metodzie Dobrego Startu (w adaptacji Marty
Bogdanowicz). Każdy uczestnik naszych zajęć może się skonsultować z psychologiem dziecięcym na
temat rozwoju dziecka i zasięgnąć porady na temat wychowania. Odpowiemy na wszystkie pytania
związane z przygotowaniem dziecka do przedszkola. Zapisy u prowadzącej.
Wyposażenie: kapcie na zmianę i picie.
PROWADZĄCA:
Ideownia, ideownia@ideownia.pl, tel. 784 331 735
WIEK:
1,5-3 lat
KOSZT:
100 zł za miesiąc (płatność u prowadzącego)
lub 15 zł za zajęcia
ZAJĘCIA:
wtorek i czwartek, godz. 9.00-10.00 lub godz. 10.30-11.30 do wyboru
Bezpłatne zajęcia pokazowe 1 września
Pierwsze zajęcia 3 września

KLUB MALUCHA
Maluchy w wieku 4-6 lat otrzymują gruntowne wykształcenie plastyczne, muzyczno-rytmiczne i
podstawy języka angielskiego. Maluchy mają okazję aktywnie spożytkować swoją energię, ćwiczyć
koordynację wzrokowo-ruchową, umiejętności manipulacyjne.
PROWADZĄCE:
Plastyka:
Jolanta Skowronek
Zajęcia muzyczne: Alicja Orzechowska
J. angielski:
Marta Renn
KOSZT:
42 zł miesięcznie
ZAJĘCIA:
poniedziałek i środa, godz. 16.30-18.00 – 5 latki
wtorek i czwartek, godz. 16.30-18.00 – 4 latki
Pierwsze zajęcia 1 września.

ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY SZAMOTUŁY
PROWADZĄCY:

Maciej Sierpiński – kierownik, choreografia, taniec
Katarzyna Hełpa-Liszkowska, Joanna Sroczyńska - taniec
Dariusz Stocki – śpiew, nauka gry na flecie
WIEK:
od 6 lat
KOSZT:
bezpłatnie
ZAJĘCIA DZIECI:
- grupa 3. „przygotowawcza“:
środa, godz. 16.45-18.30 – taniec
piątek, godz. 16.30-17.00 – flet
piątek, godz. 17.00-17.45 – śpiew
piątek, godz. 17.45-18.30 – taniec
- grupa 2. „młodsza zaawansowana“:
środa, godz. 17.30-18.30 – taniec
piątek, godz. 16.30-17.00 – flet
piątek, godz. 17.00-17.45 – śpiew
piątek, godz. 17.45-18.30 – taniec
- grupa 1. „starsza zaawansowana“:
środa, godz. 18.30-19.30 – taniec
piątek, godz. 17.45-18.30 – taniec
piątek, godz. 18.30-19.15 – śpiew
piątek, godz. 19.15-19.45 – flet
ZAJĘCIA DOROŚLI: środa, godz. 18.30-21.30 – taniec
piątek, godz. 17.45-18.30 – śpiew
piątek, godz. 18.30-21.00 – taniec
ZAJĘCIA TANCERZE piątek, godz. 17.45-18.30 – śpiew
DOJRZALI:
piątek, godz. 18.30-20.00 – taniec

Nabór do zespołu 4 września, godz. 17.00. Nabór potrwa do końca października.

KAPELA DUDZIARSKA
Nauka gry na dudach i skrzypcach przewiązanych
PROWADZĄCY:
Romuald Jędraszak
WIEK:
dudy od 11 lat, skrzypce od 9 lat, młodzież i dorośli
KOSZT:
bezpłatnie
ZAJĘCIA:
co drugi wtorek, godz. 18.00-20.00
Pierwsze zajęcia 9 września.

ORKIESTRA SZOK
PROWADZĄCY:
WIEK:
KOSZT:
ZAJĘCIA:

Piotr Pospieszny
młodzież i dorośli
bezpłatnie
poniedziałek, godz. 19.00-21.00

SZKÓŁKA INSTRUMENTÓW DĘTYCH –
TRĄBKA i KLARNET
PROWADZĄCY:
WIEK:
KOSZT:
ZAJĘCIA:

Józef Miłek
od 12 lat , młodzież i dorośli
bezpłatnie
środa, od godz. 16.00

Pierwsze zajęcia 2 września.

ŚPIEWNIK GITAROWY DLA KAŻDEGO
Nauka gry na gitarze akustycznej
PROWADZĄCY:
muzyk Artur Hoffmann
WIEK:
od 8 lat, młodzież i dorośli
KOSZT:
20 zł za zajęcia 50 min. płatne u prowadzącego
ZAJĘCIA:
poniedziałek, od godz. 16.00
wtorek, od godz. 15.00
Spotkanie organizacyjne 7 września, godz. 17.00
Pierwsze zajęcia 8 września..

GITARA ELEKTRYCZNA
Indywidualne lekcje gry na gitarze elektrycznej
PROWADZĄCY:
Krystian Hayn, tel. 608 820 904
WIEK:
od 10 lat, młodzież i dorośli
KOSZT:
35 zł za godz. płatne u prowadzącego
ZAJĘCIA:
cały tydzień w godzinach popołudniowych wg ustaleń z prowadzącym

SEKCJA INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH
RO-CA-YA
Nauka i doskonalenie gry na keyboardzie, pianinie i akordeonie
PROWADZĄCY:
Wojciech Nojman, tel. 512 578 147
WIEK:
od 7 lat
ZAJĘCIA:
poniedziałek, środa, piątek wg ustaleń z prowadzącym

SEKCJA WOKALNO-INSTRUMENTALNA
Emisja głosu, dykcja, interpretacja piosenki, przygotowanie do występów estradowych. Mile
widziani adepci grający na instrumentach (piano, gitara).
PROWADZĄCY:
muzyk Paweł Bączkowski
WIEK:
13-100 lat
KOSZT:
20 zł miesięcznie
ZAJĘCIA:
wtorek, godz. 18.00-19.30
czwartek, godz. 18.00-19.30
Pierwsze zajęcia 3 września.

SEKCJA TEATRALNA
Zajęcia teatralne rozwijające wyobraźnię wszystkich zaangażowanych uczestników. Ćwiczące rytmikę, dykcję,
interpretację tekstu, ruch sceniczny. Na zajęciach będziemy realizowali przedstawienia teatralne, które będą
wystawiane w plenerze i na scenie.
PROWADZĄCY:
aktor Piotr Witoń
KOSZT:
bezpłatnie
ZAJĘCIA:
poniedziałek, godz. 15.00-16.00 – grupa niepełnosprawnych
poniedziałek, godz. 16.00-17.00 – szkoła podstawowa
poniedziałek, godz. 17.00-18.00 – gimnazjum, szkoła średnia
Pierwsze zajęcia 7 września.

SEKCJA PLASTYCZNA
Przyjdź, a pokażemy Ci, jak tworzyć niezwykłe rzeczy ze zwykłych przedmiotów. Na zajęciach uczestnicy uczą się
wrażliwego widzenia, przekształcania i przedstawiania rzeczywistości. Poznają różnorodne techniki plastyczne,
malarskie, rysunkowe, rzeźbiarskie, graficzne, uczą się obserwacji natury, zasad kompozycji, perspektywy, doboru
barw… Nabywają umiejętności przedstawiania świata, marzeń, nastrojów. Uczą się akceptacji, szacunku wobec
odmiennych upodobań i spojrzeń na rzeczywistość.
PROWADZĄCA:
Jolanta Skowronek
ZAJĘCIA:
wtorek, godz. 18.00-19.30 – 1, 2 klasa SP
środa, godz. 18.00-19.30 – 2, 3 klasa SP
czwartek, godz. 18.00-19.30 – 4, 5 klasa SP
piątek, godz. 18.00-19.30 – 6 klasa SP, gimnazjaliści i szkoła średnia
KOSZT:
16 zł miesięcznie
Pierwsze zajęcia 2 września.

PRACOWNIA GARNCARSKA
KOŁO GARNCARSKIE
Pracownia daje możliwość uczenia się technik modelowania w glinie, technik ceramicznych,
operowania bryłą i fakturą, tworzenia form użytkowych i przede wszystkim rozwijania wyobraźni
przestrzennej.
PROWADZĄCA:
Anna Maria Bukowska
WIEK:
od 7 lat
KOSZT:
30 zł miesięcznie – dzieci
50 zł miesięcznie – dorośli
ZAJĘCIA:
poniedziałek, godz. 16.00-17.30 – dzieci
poniedziałek, godz. 18.00-19.30 – dorośli
Pierwsze zajęcia 7 września.

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA
Techniki: decoupage, scrapbooking, artystyczny recykling.
- Miła i bardzo twórcza atmosfera
- Możliwość poznawania najnowszych technik i trendów
- Dostępność materiałów i porady związane z ich użyciem
- Różnorodność tematów
- Zajęcia dla każdego w każdym wieku i także dla tych, którzy nigdy nie posądzali siebie o jakiekolwiek zdolności
plastyczne.
PROWADZĄCA:
Milena Kolat-Rzepecka
WIEK:
młodzież ponadgimnazjalna i osoby dorosłe
ZAJĘCIA:
czwartek, godz. 18.00-20.00
piątek, godz. 18.00-20.00
KOSZT:
60 zł miesięcznie płatne u prowadzącej
Pierwsze zajęcia 3 września.

KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO FILEMON
PROWADZĄCY:
WIEK:
KOSZT:
ZAJĘCIA:

UKS ISKRA Piła – www.taniec.pila.pl
od 4 lat
30 zł miesięcznie – dzieci
80 zł miesięcznie – pary turniejowe
poniedziałek, godz. 16.15-16.45 – dzieci (grupa początkująca)
poniedziałek, godz. 16.45-17.30 – dzieci (grupa średnio zaawansowana)
poniedziałek, godz. 17.30-18.15 – dzieci (grupa rekreacyjna)
poniedziałek, godz. 18.15-19.45 – pary turniejowe
poniedziałek, godz. 19.45-20.45 – kurs dla dorosłych
wtorek,
godz. 17.15-18.00 – dzieci (grupa rekreacyjna)
wtorek, godz. 18.00-19.30 – pary turniejowe – łacina/standard
– treningi w ZS Nr 3 im. H. Kołłątaja 1 w Szamotułach
środa, godz. 18:00-19.30 – pary turniejowe – practise/łacina

Pierwsze zajęcia dla grupy rekreacyjnej i turniejowej 1 września, dla grupy początkującej i średniozaawansowanej
7 września.

TANIEC DLA DOROSŁYCH
Zainteresowanych prosimy o kontakt: iskra@taniec.pila.pl, Eliza Sabik, tel. 608 377 203. .

SEKCJA BALETOWA
PROWADZĄCA:
KOSZT:
ZAJĘCIA:

Alicja Curujew
50 zł miesięcznie płatne u prowadzącej
sobota, godz. 13.15-14.00 dzieci 3-4 lata
sobota, godz. 14.00-14.45 dzieci 5-6 lat
sobota, godz. 14.45-15.30 dzieci 7-8 lat
sobota, godz. 15.30-16.15 dzieci 8-10 lat
sobota, godz. 16.15-17.00 powyżej 10 lat (nowa grupa wiekowa)

Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia 5 września

SEKCJA TAŃCA HIP HOP
HIP HOP DLA DZIECI, WIEK: 6-10 lat (początkujące):
PROWADZĄCY:
Jakub Kornalski
KOSZT:
40 zł miesięcznie płatne u prowadzącego
ZAJĘCIA:
wtorek, godz. 16.30-17.15
Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia 8 września, godz. 16.30.
HIP HOP DLA MŁODZIEŻY, WIEK: od 11 lat (początkujące i średniozaawansowane):
PROWADZĄCY:
Jakub Kornalski
KOSZT:
40 zł miesięcznie płatne u prowadzącego
ZAJĘCIA:
poniedziałek, godz. 18.00-19.00
Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia 7 września, godz. 18.00.
FEEDBACK DZIECI (grupa hip hop średniozaawansowana):
PROWADZĄCY:
Jakub Kornalski, Magdalena Traciłowska
KOSZT:
50 zł miesięcznie płatne u prowadzącego
ZAJĘCIA:
poniedziałek, godz. 19.00-20.00
wtorek, godz. 17.15-18.15
Spotkanie organizacyjne 7 września godz. 19.00, pierwsze zajęcia 8 września
FEEDBACK JUNIOR (grupa hip hop zaawansowana):
PROWADZĄCA:
Magdalena Traciłowska
KOSZT:
50 zł miesięcznie płatne u prowadzącej
ZAJĘCIA:
wtorek, godz. 18.15-19.30
czwartek, godz. 17.00-18.30
Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia 3 września, godz. 17.00
FEEDBACK CREW:
PROWADZĄCA:
Magdalena Traciłowska
KOSZT:
30zł miesięcznie
ZAJĘCIA:
wtorek, godz. 19.30-21.15
czwartek, godz. 18.30-20.30
Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia 3 września, godz. 18.30

Zapisy u prowadzących.

FOTO - PSTRYK
Podstawy obsługi aparatu, techniki robienia zdjęć, trochę historii fotografii i kilka kreatywnych pomysłów.
PROWADZĄCY:
Tomasz Koryl
WIEK:
od 7 lat
KOSZT:
15 zł miesięcznie
ZAJĘCIA:
wtorek, godz. 17.15-18.00
Spotkanie organizacyjne 8 września

SEKCJA FOTOGRAFICZNA
Dla wszystkich chętnych, także tych, którzy chcą rozpocząć przygodę z fotografią.
PROWADZĄCY:
Tomasz Koryl
WIEK:
od 15 lat
KOSZT:
20 zł miesięcznie
ZAJĘCIA:
wtorek, godz. 18.00-19.30
Spotkanie organizacyjne 8 września

KLUB FOTOGRAFICZNY
Szamotulska fotografia ma długą i bogatą tradycję. W nieformalnym klubie fotograficznym będziemy starali się ją
ożywić.
Celem klubu jest m. in.: rozwijanie pasji, wymiana doświadczeń warsztatowych, dzielenie się wiadomościami z
dziedziny fotografii, zajęcia w plenerze, udział w lokalnych wydarzeniach i dokumentowanie ich. Do udziału
zapraszamy wszystkich zaawansowanych fotografów a zwłaszcza osoby uczęszczające na dużą sekcję
fotograficzną w ciągu ostatnich trzech lat.
PROWADZĄCY:
Tomasz Koryl
KOSZT:
20 zł miesięcznie.
ZAJĘCIA:
wtorek, godz. 19.30-21.00
Spotkanie organizacyjne 8 września.

MAŁY ELEKTRONIK
Zajęcia skierowane do małych majsterkowiczów, chcących poznać tajniki elektroniki oraz zastosowanie jej w
technice. Uczestnicy będą samodzielnie lutować i budować konstrukcje pojazdów, robotów, gier logicznych...
Wszystkie wykonane prace na zajęciach pozostaną ich własnością. Rozwijać będziemy zdolności manualne,
wyobraźnię przestrzenną i wnioskowanie przyczynowo-skutkowe. Planowanych jest 10 modeli zabawek w sezonie.
Zapisy u prowadzącej.
PROWADZĄCA:
Olimpia Dębicka z fachowcem elektrykiem, tel. 506 150 898
WIEK:
od 7 lat
KOSZT:
60 zł miesięcznie (+koszt zestawu) płatne u prowadzącej
ZAJĘCIA:
czwartek, godz. 17.00-17.45
Pierwsze zajęcia 1 października

Mikro i Makro EKSPERYMENTY
Zajęcia skierowane dla młodszych uczniów i przedszkolaków. Poprzez zabawę w eksperymenty dzieci
samodzielnie określają prawa i zjawiska fizyko-chemiczne oraz poznają historię ich powstania. Nadrzędnym celem
zajęć jest wzbudzenie w „małych odkrywcach” chęci poznawania otaczającego ich świata. Zajęcia zostały
skonstruowane tak, aby każde dziecko miało szansę wykonać samodzielnie proste doświadczenia, po czym
wspólnie z całą grupą i prowadzącym nauczycielem stworzy do niego wnioski.
Zapisy u prowadzącej.
PROWADZĄCA:
Olimpia Dębicka, Eksperymentalny Poznań, tel. 506 150 898
WIEK:
od 3 lat
KOSZT:
60 zł miesięcznie płatne u prowadzącej
ZAJĘCIA:
piątek, godz. 16.30-17.15 – młodzi odkrywcy (grupa początkująca)
piątek, godz. 17.30-18.15 – młodzi naukowcy (grupa zaawansowana)
Pierwsze zajęcia 2 października.

SEKCJA SZACHOWA
PROWADZĄCA:
KOSZT:
ZAJĘCIA:

Magdalena Łysiak-Półtorak
10 zł miesięcznie
poniedziałek, godz. 17.30-18.15 (od przedszkola do 7 lat)
poniedziałek, godz. 18.15-19.30 (od 8 lat)

Pierwsze zajęcia 7 września.

SEKCJA BRYDŻA SPORTOWEGO
PREZES:
KOSZT:
ZAJĘCIA:

Wojciech Tarka
10 zł miesięcznie
środa, godz. 18.00-21.00

GRUPA WSPÓŁCZESNEJ REKONSTRUKCJI
MILITARNEJ
Grupa współczesnej rekonstrukcji militarnej 16 Air Assault Brigade zajmuje się odtwarzaniem współczesnych
oddziałów brytyjskich spadochroniarzy, stacjonujących w Afganistanie w prowincji Kandahar w 2008 r. Z nami
poznasz kulturę i zwyczaje armii Jej Królewskiej Mości. Rozwiniemy w Tobie aktywność i pasję. Wybierzesz
jednostkę, w której szeregi wstąpisz dostosowując swoje upodobania do jej charakteru. Jednostki różnią się
posiadanym wyposażeniem i zadaniami wykonywanymi na polu walki.
PROWADZĄCY:
Michał "Corey" Kicman, Bartosz "Cookie" Matysik
WIEK:
15+ (panie i panowie), rekrutacja otwarta
KOSZT:
bezpłatnie, umundurowanie i wyposażenie we własnym zakresie
ZAJĘCIA:
raz z miesiącu
Pierwsze spotkanie 17 września o godz. 18.00.

KLUB SENIORA
Spotkania, wycieczki, koncerty i wiele innych atrakcji
PREZES:
Danuta Matuszak
KOSZT:
bezpłatnie
SPOTKANIA:
pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 16.00-18.00
Pierwsze spotkania 31 sierpnia, 21 września

CHÓR SREBRNE NUTKI
PROWADZĄCY:
WIEK:
KOSZT:
ZAJĘCIA:

Waldemar Hermann
seniorzy
bezpłatnie
dwa razy w miesiącu - wtorek, godz. 15.00-16.00

Pierwsze zajęcia 1 września

KLUB TWÓRCÓW ŁYNI
Klub zrzesza twórców amatorów z Szamotuł i regionu, prezentujących różne techniki: malarstwo olejne, akwarela,
słomkarstwo, haft, koronkarstwo, malowanie na szkle, rzeźba, biżuteria i inne.
PREZES:
Katarzyna Szymanek
KOSZT:
bezpłatnie
SPOTKANIA:
2 i 4 czwartek miesiąca, godz. 16.00-18.00

Szamotulski Ośrodek Kultury Instytucja Kultury
ul. Dworcowa 43
64-500 Szamotuły
tel. 61 29 21 307
www.szok.info.pl

Regulaminy sekcji - dostępne u prowadzących.
Płatność za sekcje należy regulować w sekretariacie pn-pt w godz. 8.00-16.00
lub na konto bankowe w PKO BP S.A. Oddział w Szamotułach:
o numerze 50 1020 4128 0000 1802 0006 9021
podając imię i nazwisko uczestnika, nazwę sekcji oraz za jaki miesiąc jest składka.

