
Zajęcia taneczne dla każdego „Taneczna gratka dla wnuczka i dziadka” 

Zajęcia będą trwały od sierpnia do października. 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ  

 

SIERPIEŃ 

zajęcia będą odbywały się w środy - godz. 13:30-18:30 

 

08.08.2018 

13:30 – 14:30 zajęcia pt. Tańce z chustą 

14:30 – 16:30 warsztaty Tańce dla każdego 

16:30 – 18:30 Taneczne doznania łączące pokolenia - nauka układów choreograficznych 

 

15.08.2018 – Święto  

 

22.08.2018 

13:30 – 14:30 zajęcia pt. Tańce z chustą 

14:30 – 16:30 warsztaty Tańce dla każdego 

16:30 – 18:30 Taneczne doznania łączące pokolenia - nauka układów choreograficznych  

 

29.08.2018 

13:30 – 14:30 zajęcia pt. Tańce z chustą 

14:30 – 15:30 - nauka gry na bum bum rurkach Rurowy Dżem 

15:30 – 16:30 warsztaty Tańce dla każdego 

16:30 – 18:30 Taneczne doznania łączące pokolenia - nauka układów choreograficznych 

 

 



WRZESIEŃ  

Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki – w godz. 13:30- 18:30 

 

03.09.2018  

13:30 – 14:30 - nauka gry na bum bum rurkach Rurowy Dżem 

14:30 – 15:30 warsztaty pt. Tańce dla każdego  

15:30 –16:30 zajęcia pt. Tańce z chustą 

16:30 – 18:30 Taneczne doznania łączące pokolenia – nauka układów choreograficznych 

 

10.09.2018 

13:30 – 14:30 - nauka gry na bum bum rurkach Rurowy Dżem 

14:30 – 15:30 warsztaty pt. Tańce dla każdego  

15:30 –16:30 zajęcia pt. Tańce z chustą 

16:30 – 18:30 Taneczne doznania łączące pokolenia – nauka układów choreograficznych 

 

17. 09.2018 

13:30 – 14:30 - nauka gry na bum bum rurkach Rurowy Dżem 

14:30 – 15:30 warsztaty pt. Tańce dla każdego  

15:30 –16:30 zajęcia pt. Tańce z chustą 

16:30 – 18:30 Taneczne doznania łączące pokolenia – nauka układów choreograficznych 

 

24. 09.2018 

13:30 – 14:30 - nauka gry na bum bum rurkach Rurowy Dżem 

14:30 – 15:30 warsztaty pt. Tańce dla każdego  

15:30 –16:30 zajęcia pt. Tańce z chustą 

16:30 – 18:30 Taneczne doznania łączące pokolenia – nauka układów choreograficznych 



PAŹDZIERNIK 

Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki – w godz. 13:30- 18:30 

 

01.10.2018 

13:30 – 14:00 zajęcia pt. Tańce z chustą 

14:00 – 15:00 warsztaty Tańce dla każdego 

15:00 – 16:30 - nauka gry na bum bum rurkach  Rurowy Dżem 

16:30 – 18:30 Taneczne doznania łączące pokolenia – nauka układów choreograficznych 

 

08.10.2018 

13:30 – 14:00 zajęcia pt. Tańce z chustą 

14:00 – 15:00 warsztaty Tańce dla każdego 

15:00 – 16:30 - nauka gry na bum bum rurkach  Rurowy Dżem 

16:30 – 18:30 Taneczne doznania łączące pokolenia – nauka układów choreograficznych 

 

15.10.2018 

13:30 – 14:00 zajęcia pt. Tańce z chustą 

14:00 – 15:00 warsztaty Tańce dla każdego 

15:00 – 16:00 - nauka gry na bum bum rurkach  Rurowy Dżem 

16:00 – 18:30 Taneczne doznania łączące pokolenia – nauka układów choreograficznych 

 

22.10.2018 

13:30 – 14:00 zajęcia pt. Tańce z chustą 

14:00 – 15:00 warsztaty Tańce dla każdego 

15:00 – 16:00 - nauka gry na bum bum rurkach  Rurowy Dżem 

16:00 – 18:30 Taneczne doznania łączące pokolenia – nauka układów choreograficznych 



 

29.10.2018 

13:30 – 14:30 zajęcia pt.  Tańce z chustą  

14:30 – 16:30 warsztaty pt. Tańce dla każdego 

16:30 – 18:30 Taneczne doznania łączące pokolenia - nauka układów choreograficznych 

 

ZAPRASZAMY DO TAŃCA 

Dołącz do nas!  

 

 

 

 

 

 

 


