
OPŁATY 

 opłata rekrutacyjna 20 zł (jednorazowa, dotyczy tylko nowych słuchaczy) 

 opłata członkowska (obligatoryjna dla każdego słuchacza) za semestr 60 zł 

 opłata członkowska (obligatoryjna dla każdego słuchacza)  za rok z góry 100 zł 

 opłaty za sekcje (zgodnie z cennikiem, wnoszone semestralnie lub za rok z góry) 

 

SEKCJE ZAINTERESOWAŃ 

Zajęcia wybranej sekcji odbywają się raz w tygodniu i obejmują w sumie 24 godziny 

dydaktyczne w semestrze* (*wyjątki: aqua gimnastyka, gimnastyka zdrowotna, zumba gold – 

12 godzin; ikonopisanie, pracownia rękodzieła artystycznego, rysunek – 26 godzin).  

Każdy słuchacz ma możliwość indywidualnego ułożenia własnego planu zajęć wybierając z 

poniższych sekcji.  

 

Aqua gimnastyka* 190 zł 

Brydż 135 zł 

Gimnastyka z elementami jogi 135 zł 

Gimnastyka zdrowotna* 115 zł 

Nordic Walking 135 zł 

Taniec w kręgu 135 zł 

Trening kondycji 135 zł 

Tai chi 135 zł 

Zumba Gold* 115 zł 

 

Język angielski 150 zł 

Język hiszpański 150 zł 

Język niemiecki 150 zł 

Język rosyjski 150 zł 

Język włoski 150 zł 

Kultura krajów hiszpańskojęzycznych 150 zł   

 

 



Dzieje społeczno-polityczne Europy 135 zł 

Dzieje filozofii. Od starożytności do współczesności 135 zł  

Sekcja humanistyczna. Kultura języka 135 zł 

Spotkania z literaturą 135 zł 

(tylko semestr zimowy)  

Jak patrzeć na dzieło plastyczne 135 zł 

(historia sztuki) 

 

Ikonopisanie* 250 zł  

(wszystkie materiały w cenie zajęć) 

Rysunek* 140 zł 

Pracownia rękodzieła artystycznego* 140 zł  

eSTS – eStrada Trochę Starszych 170 zł  

(warsztaty wokalno-instrumentalne)  

Koło literackie (bezpłatne) 

 

Sekcja komputerowa 145 zł 

 

Trening pamięci 135 zł 

Komunikacja i asertywność 135 zł 

Komunikacja interpersonalna 135 zł 

 

 

Oblicza urody – sposoby na piękny wygląd 135 zł   

Zdrowe żywienie i psychodietetyka 150 zł  

 

UWAGA!  

Warunkiem uruchomienia danej sekcji w semestrze jest zapisanie się minimum 14 osób. Na 

wniosek całej grupy istnieje możliwość uruchomienia mniejszych grup za dopłatą: 10-13 os. + 

20% wartości sekcji lub 9-6 os. + 40% wartości sekcji. 

Jeśli grupa nie zostanie uruchomiona, słuchacz otrzymuje zwrot wpłaty za zajęcia.  


