
 

WAKACYJNA  OFERTA  DZIAŁAŃ  KLUBÓW OSIEDLOWYCH 

      SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „RODZINA KOLEJOWA” 

 

Klub Jubilat, ul. Głowackiego 14, tel.505 273 513 

• Gimnastyka dla zdrowia i urody - poniedziałek, środa godz. 1800 

• Zajęcia taneczne „Zumba” dla pań- środa, godz. 1900 

• Kreatywne zajęcia świetlicowe dla dzieci - wtorek, czwartek, godz. 1600 

• Gimnastyka korekcyjna dla seniorów - piątek, godz.1200 

• Tenis stołowy – piątek, godz.1600 

Klub Kalina, ul. Kalinowa 9, tel.505 273 487 

• Gimnastyka dla pań- poniedziałek, środa, piątek, godz. 1900 

• Gimnastyka „zdrowy kręgosłup”- poniedziałek, środa, godz. 1700 i 1800 

• Zajęcia  „break dance”-grupa poczatkująca 6-10 lat- poniedziałek, środa, godz. 1630-1830 

• Zajęcia  „break dance” grupa dorośli – wtorek, czwartek, godz. 2000 

• Akademia ruchu-gimnastyka seniorów w tanecznych krokach- wtorek, godz. 1630 

• Tenis stołowy- wtorek, czwartek, godz. 1600 

Klub Relaks, ul. Zwycięstwa 25/1, tel.505 273 494 

• Warsztaty plastyczne dla dzieci- 10.08-21.08.2020 

Klub Gaj, ul. Gajowa 68/1, tel.505 273 470 

• Nauka gry na pianinie – wtorek, środa, piątek, godz. 1500-2000 

• Nauka gry na keyboardzie- poniedziałek, czwartek, godz. 1500 -2000 

• Nauka gry na flecie- środa, piątek, godz. 1500 -1700 

• Nauka śpiewu- poniedziałek, czwartek, godz. 1600-1700 

• Zajęcia karate dla  dzieci od lat 4 – poniedziałek, piątek, godz. 1700 

• Zajęcia karate dla młodzieży i dorosłych –poniedziałek, piątek, godz. 1800 

• Zajęcia samoobrony –wtorek, środa, godz. 1845 

• Warsztaty taneczne dla dzieci od lat 4 - wtorek, czwartek, godz. 1630 

• Nordic walking - środa, godz. 1500 ( w deszczowe dni zajęcia w klubie) 

Klub Stoczek, ul. Dziecinna 9, tel. 505 273 515 

• Zajęcia plastyczne- 03;17.08.2020, godz.1100-1200 

• Gry i zabawy stolikowe- 04;09.08.2020, godz.1100-1200 

• Zajęcia umuzykalniające- 05.08.2020, godz. 1100-1200 

• Tenis stołowy- 06; 21.08.2020, godz.1100-1200 

• Zajęcia taneczne „Zumba”- 07.08.2020, godz. 1100-1200 

• Warsztaty malowania na szkle- 20.08.2020, godz. 1100-1200 

Podana oferta dotyczy zajęć przeprowadzanych w reżimie sanitarnym. Obowiązują 

wcześniejsze zgłoszenia ze względu na ograniczoną ilość osób mogących przebywać  

w salach. Ilość zajęć może ulec modyfikacjom. 


