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WYKAZ ZAJĘĆ ORAZ OPŁAT W  

TARNOGÓRSKIM CENTRUM KULTURY  

 

1. Zajęcia taneczne w TCK Centrum:  

 Opłata 

miesięczna 

Opłata za 

zajęcia 

TESS 130,00 zł - 

TESS I 160,00 zł - 

MAŁY TESS 150,00 zł - 

MAŁY TESS I 160,00 zł - 

MINI TESS 160,00 zł - 

TESS KIDS 130,00 zł - 

A-PSIK 130,00 zł - 

TESS UP  80,00 zł - 

 

2. Zajęcia plastyczne w TCK Centrum: 

 Opłata miesięczna 

Kraina Wyobraźni 70,00 zł 

Szkicownik  60,00 zł 

 

3. Zajęcia z języka i kultury japońskiej w TCK Centrum: 

 Opłata miesięczna 

Grupa podstawowa I (do 10 lat) 60,00 zł 

Grupa podstawowa II (od 10 lat) 75,00 zł 

Grupa średniozaawansowana 75,00 zł 

Grupa zaawansowana 75,00 zł 

                                                                                                              

4. Zajęcia z języka i kultury chorwackiej i serbskiej w TCK Centrum: 

 Opłata miesięczna 

Grupa podstawowa (od 13 lat) 60,00 zł 
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Grupa zaawansowana 60,00 zł 

 

5. Zajęcia teatralne w TCK Centrum: 

 Opłata 

miesięczna 

Opłata za 

zajęcia  

Warsztaty teatralne dla młodzieży - Tarnogórski Teatr TTM * - 10,00 zł 

Warsztaty teatralne dla dorosłych - Teraz JA * - 13,00 zł  

                                                                                                                             

6. Zajęcia w TCK w Opatowicach: 

 Opłata 

miesięczna 

Opłata za 

zajęcia 

Gitarowe ABC – nauka gry na gitarze (od 7 lat) 45,00 zł  

English Tea Senior – kultura brytyjska z elementami nauki języka 

angielskiego dla seniorów 
60,00 zł   

Warsztaty wokalne dla dzieci (od 5 lat) 40,00 zł  

Namaste Junior - warsztaty uważności z elementami jogi dla dzieci 

(7-10 lat)* 
- 16,00 zł  

Namaste – zajęcia z Kultury Wschodu z elementami jogi (od 18 lat)*  - 16,00 zł  

Plastyka dla dzieci zajęcia plastyczne dla dzieci (6-10 lat) * - 13,00 zł 

Fiku-miku – zajęcia integracyjno-ruchowe dla najmłodszych (3-5 lat) * - 10,00 zł 

Melo-Gym – zajęcia muzyczno-relaksacyjne dla dorosłych i młodzieży 

(od 18 lat) * 
- 15,00 zł  

 

7. Zajęcia w TCK w Reptach Śląskich  

 Opłata 

miesięczna 

Opłata za 

zajęcia 

Nauka gry na keyboardzie – indywidualne lekcje dla dzieci (6-14 lat),  

1 lekcja – 30 min. 
140,00 zł - 

Gitarowe ABC – nauka gry na gitarze (6-12 lat) 45,00 zł - 

Plastyka dla dzieci – zajęcia plastyczne dla dzieci (6-12 lat) * - 10,00 zł 

 

* płatność za zajęcia zgodnie z § 5 pkt 4 ust b Regulaminu płatności za zajęcia i kursy organizowane 

przez Tarnogórskie Centrum Kultury (zakładka KUP BILET lub kasa biletowa).  

Ustalone opłaty obowiązują od dnia 28 lutego 2022 r. 


