
Miejski Ośrodek Kultury  

w Ozorkowie 
Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie przygo-
tował dla Państwa, w nadchodzącym sezonie 
kulturalnym, bogatą ofertę zajęć w klubach , 
kołach i  zespołach zainteresowań .  
  

 
Chcemy rozbudzać pasje i zainteresowania 
dzieci, rozwijać talenty młodzieży oraz wspie-
rać twórcze dążenia dorosłych. 
 
Pozostajemy do Państwa dyspozycji, bo je-
steśmy po to by w Ozorkowie żyło się nam 
kulturalniej. 
 
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty. 
 

teL. 42 710 31 18 , 710 31 19 
e-mail: mok.ozorkow@poczta.fm 

www.mokozorkow.pl 

Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie 

ul. Wyszyńskiego 43 a 

OFERTA ZAJĘĆ STAŁYCH 

2017/2018 

W SEZONIE 

OFERTA ZAJĘĆ STAŁYCH 

NOTATKI 



 

 
GRUPA PRZYGOTOWAWCZA  

Dzieci 6 -7 letnie 
Środy, godz. 17.00 - 18.00 

Koszt: 25 zł/za miesiąc 
 

GRUPA PODSTAWOWA 
Środy, 15.30 -  17.00 
Koszt  30zł/miesiąc 

 

Zajęcia dla dzieci od  7 roku życia 
 

* dla osób uczęszczających na zajęcia Dziecię-
cego Zespołu Folklorystycznego „Ozorkowianie” 

zajęcia te są bezpłatne 
 
 
 

Zajęcia dla dzieci od 7 roku życia, a także  
młodzieży i dorosłych, odbywają się w dwuoso-

bowych zespołach w wymiarze  
1 godzina tygodniowo.  

Poniedziałki 
Godzina zajęć ustalane indywidualnie 

Koszt 50 zł/miesiąc 
 

*Instrument: pianino, keyboard, akordeon 

 

 
Zajęcia indywidualne w wymiarze 45 minut 
tygodniowo  lub w małych grupach 60 minut 

tygodniowo , dla młodzieży i dorosłych. 
Piątki 

Godzina zajęć ustalane indywidualnie 
 

Koszt 50 zł / za miesiąc 

 
Chór powstał jesienią 2013 roku i wciąż rozwija 
swój repertuar. Wykonuje pieśni patriotyczne, 

sakralne oraz okolicznościowe.  
Skupia młodzież i osoby dorosłe. 

 
Wtorki, godz. 18.30 - 20.30 

 
Zajęcia dla zorganizowanych grup szkolnych 

oraz osób dorosłych .  

 
 

Spotkania w I i III wtorek miesiąca, godz. 15.00 

Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie zaprasza na zajęcia w zespołach , klubach i kołach zainteresowań 

 
Czwartki, godz.18.00-20.00 

 
 

Środy , godz.11.00 - 13.00 
 
 

Spotkanie 1 x w miesiącu 
 
 
 

Wtorki, godz.16.00 – 18.00 
 
 
 

 
Spotkania miłośników historii  

 1 x w miesiącu 

DZIECIĘCY ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY 

TANIEC NARODOWY * 

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH * 

NAUKA ŚPIEWU I EMISJI GŁOSU 

CHÓR APASJONATA 

WARSZTATY TWÓRCZE 

 

KAPELA FOLKLORYSTYCZNA  

KABARET „WESOŁA WDÓWKA” 

KLUB ARTYSTY AMATORA 

KLUB SENIORA 

OZORKOWSKIE SPOTKANIA Z HISTORIĄ 
KLUB  FILATELISTÓW 


