
Podsumowanie zebrania z Rodzicami z dn. 20.03.2019r 

1) Koncerty wiosenne odbędą się 8 i 9 czerwca br. w Myślenickim  Ośrodku Kultury i Sportu.  

Bilety i wejściówki będą dostępne dwa tygodnie przed koncertami. 

8.06 sobota (wstępnie o godz. 16.00)  

koncert biletowany ogólnodostępny, bilety w cenie 20 zł dostępne będą w kasie MOKiS w godzinach pracy 

9.06 niedziela (wstępnie o godz. 15.00) koncert za darmowymi wejściówkami 2 szt./ 1 os. biorącą udział w 

koncercie - dostępne w OSP Śródmieście w trakcie zajęd 

2) Dodatkowe zajęcia dla grup Poleczka, Krakowiaczek i Kujawiak  

Pani Gosia na bieżąco będzie planowad dodatkowe zajęcia dla ww grup. Bardzo proszę o frekwencję (także 

na zajęciach we wtorki i czwartki). Najczęściej będą zajęcia w soboty lub niedziele. Zbliżają się święta, długi 

weekend majowy , komunie św, które uniemożliwią realizację zajęd dodatkowych a także tych stałych. Z 

pewnością w jeden dzieo weekendu przed koncertami (1.06 lub 2.06) odbędzie się dodatkowa próba dla 

Poleczki, Krakowiaczka i Kujawiak- w najbliższym czasie podamy Paostwu dokładny termin.  

3) Koncerty festiwalowe - lipiec 2019  

Grupy biorące udział : Obertasy i Kujawiak 

Koncerty w ramach festiwalu planowane są w dniach 12-14 lipca na scenie w Myślenicach oraz w Pcimiu. 

Proszę o zapisanie tego terminu, nieobecne osoby proszę zgłosid do Pani Karoliny i Pani Małgorzaty. Próby 

przed tymi koncertami odbędą się zapewne w tym samym tygodniu. Te informacje będzie podawad 

instruktor bliżej tego terminu, wszystko zależy od frekwencji na zajęciach i obecności na festiwalu.   

 

4) Wyjazd na Węgry dla grupy Obertasy 

Termin 14-19.08.2019 do miasta partnerskiego MiG Myślenice -  Csopak.  

Koszty są w przeliczaniu- zależne od liczby osób uczestniczących w wyjeździe (przedział cenowy 800 zł – 1300 

zł za osobę), koszty zawierają m.in.: transport, wyżywienie, zakwaterowanie, opłatę klimatyczną, 

ubezpieczenie.  

Wyjazd kondycyjno-warsztatowy z możliwością koncertów (kwestia ustalana z władzami Csopak) 

 

5) Nabór do zespołu 2019/2020 

Od nowego roku szkolnego będzie prowadzony nabór dzieci do najmłodszej grupy Poleczka - zapraszamy 

rocznik 2013. Koszty zajęd 70 zł/osobę/miesiąc  

 

6) Opłaty za zajęcia od września 2019 roku 

Dla obecnych członków zespołu koszty udziału za zajęcia będą zwiększone  

do 60 zł/osobę/miesiąc. 

Nowe osoby z naboru 70 zł/osobę/miesiąc 

Od tych kwot będą liczone ewentualne rabaty związane z Kartą Rodzina 3+, Kartą Dużej Rodziny czy stażem 

w zespole zgodnie z obowiązującym regulaminem opłat. 

Dla wszystkich dzieci indywidualnie zostanie przygotowana tabela opłat. 

Od września 2020 roku dla wszystkich nowych i obecnych członków zespołu 

opłata za zajęcia będzie wynosid 70 zł/osobę/miesiąc 

 

7) Zmiany / przejścia grup od września 2019.  

Proszę pamiętad, że wszelkie zmiany w grupach będą obowiązywad od września 2019 roku. Oprócz zmian 

grup będą również zapowiedziane zmiany indywidualne wyrównujące wiek dzieci w grupach. W związku z 

tym po weryfikacji wszystkich roczników Pani Karolina i Pani Małgorzata będą Paostwa informowad o 

ewentualnych przeniesieniach. 

http://www.myslenice.pl/miasto/miasta-partnerskie


 

Obertasy 

Grupa będzie mied zajęcia w części łączone z grupą baletu reprezentacyjnego.  

Poniedziałek 18.00 – 19.45  (18.00 taniec, od 19.00 zajęcia łączone) 

Piątek 16.30 – 19.45 (16.30 śpiew, 18.00 taniec, od 19.00 zajęcia łączone) 

Godziny rozpoczęcia i zakooczenia zajęd mogą ulec małej zmianie (15-30 minut). Rozpoczęcie będzie 

związane z planem lekcji osób, które od września pójdą do szkoły średniej a zakooczenia od wytrwałości   na 

zajęciach, ponieważ będą bardzo intensywne. We wrześniu z pewnością wyklarują się stałe godziny zajęd.  

 

Kujawiak – pozostaje w swojej grupie jeszcze przez rok. Dzieo i godziny zajęd nie zmieniają się. 

 

Krakowiaczek – cała grupa przechodzi na czwartek i zmienia nazwę na MAZUREK. 

Zajęcia w godz. 16.30-18.00 (16.30 taniec, 17.30 śpiew z  grupą Kujawiak) 

 

Poleczka – cała grupa przechodzi na późniejszą godzinę i zmienia nazwę na Krakowiaczek, na jej miejsce będą 

przyjęte nowe osoby z naboru.  

 

Podsumowując zajęcia najmłodszych grup od 09.2019: 

Nazwa grupy Godziny zajęd uwagi 

POLECZKA wtorek 17.15-18.00 nowa grupa z naboru 

KRAKOWIACZEK wtorek 18.00-18.45 stara grupa Poleczka 

MAZUREK czwartek 16.30-18.00 stara grupa Krakowiaczek 

KUJAWIAK czwartek 17.30-19.00 bez zmian 

OBERTASY poniedziałek 18.00-19.45 
piątek 16.30.19.45 

od 19.00 zajęcia  
z baletem reprezentacyjnym 

 

 

8) Zmiany / przejścia grup od września 2020 roku.  

Poniższy plan jest najbardziej oczekiwanym i optymalnym jaki zakładamy. Należy jednak liczyd się z drobnymi 

zmianami np. godzin zajęd. Od września 2020 częśd osób z grupy Obertasy zostanie przeniesiona do baletu 

reprezentacyjnego.  

 

Nazwa grupy Godziny zajęd uwagi 

POLECZKA wtorek 17.15-18.00 nowa grupa z naboru 

KRAKOWIACZEK wtorek 18.00-18.450 stara grupa Poleczka  
z naboru 2019/2020 

MAZUREK czwartek 16.30-18.00 stara grupa Krakowiaczek 

KUJAWIAK czwartek 17.30-19.00 stara grupa Mazurek 

OBERTASY poniedziałek 17.30-19.00 
piątek 16.00-19.00 

stara grupa Kujawiak oraz 
częśd Obertasów 

Balet reprezentacyjny poniedziałek 19.00-22.00 
piątek 19.00-22.00 

częśd grupy Obertasy 

 

W przypadku pytao  jesteśmy do Paostwa dyspozycji: 

Instruktorzy taoca odpowiednio wcześnie przed zajęciami lub po zajęciach.  

Kamil Kozieł – kontakt telefoniczny codziennie po 16.00 (535-955-278) 

                   e-mail kamil.mtk@gmail.com lub towarzystwokultury@gmail.com oraz na facebooku 
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