OFERTY WYSTAWCÓW
TARGI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
GALERIA BRONOWICE
10-11 WRZEŚNIA
WYSTAWCA

OFERTA

OPIS
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GYMSPACE

Zbudowani ponad 30-letnim
doświadczeniem w
profesjonalnym treningu
gimnastyki sportowej
naznaczonym wieloma
sukcesami na licznych
zawodach, zapragnęliśmy
podzielić się naszą wiedzą
podczas zajęć rekreacyjnych
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Klub Łyżwiarstwa Figurowego
LAJKONIK

Tak

Klub Łyżwiarstwa Figurowego
Lajkonik to jedyny klub
wyczynowy w Krakowie.
Działa od 2008 roku i
aktualnie liczy ponad 30
zawodników prezentujących
swoje umiejętności na
zawodach w całej Polsce.
Prowadzimy także zajęcia
ogólnodostępne z
łyżwiarstwa figurowego
skierowane dla młodych
mieszkańców Krakowa i
okolic.
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Krakowska Królewska Fundacja
Baletu i Tańca

uczestnicy, którzy zapiszą się
na zajęcia podczas targów
otrzymają 10% zniżki

Szkoła istnieje od września
2013 roku i nieustannie się
rozwija. Nasi nauczyciele
pochodzą z Moskwy i Mińska
- miast z najlepszymi
tradycjami tańca klasycznego.
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Szkoła Rysunku Zalubowski

Zapraszamy na pierwsze,
bezpłatne zajęcia rysunku już
od września!

Szkoła Rysunku Zalubowski
kształci w elemencie rysunku
uczniów w przedziałach

wiekowych: 6 – 8, 9 – 12, 13 –
15, oraz powyżej 16 lat
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Szkoła Językowa NORENG

Szkoła językowa NORENG
oferuje kursy języka
norweskiego i angielskiego, w
tym specjalne kursy
dedykowane dla dzieci,
przygotowanie do Egzaminu
Ósmoklasisty oraz
konwersacje z języka
angielskiego.
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Kreatikon Sp. z o.o. właściciel
marki Kraina Twórczości

TAK, upominek - zestaw do
budowy 6 wersji robota
solarnego dla zapisanych

Kreatikon Sp. z o.o. zarządza
marką
www.krainatworczosci.pl
dotyczącą zajęć edukacyjnych
z programowania Lego
Education, Scratch, Druku
3D oraz konkursów
Europejskiej Agencji
Kosmicznej
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Illegal karting Tor Kartingowy

Promocyjne przejazdy

Tor kartingowy na dachu
Galerii Bronowice
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ROBOTOWO

Uczestnicy targów otrzymają
bon 50 zł na zajęcia
semestralne lub urodziny do
zrealizowania w naszych
centrach warsztatowych: ul.
Armii Krajowej 12 oraz ul. T.
Szafrana 5

Od 2010 prowadzimy zajęcia
z robotyki i programowania w
naszych centrach
warsztatowych (ul. Armii
Krajowej 12 oraz ul. T.
Szafrana 5), ale także w
szkołach i przedszkolach na
terenie całego Krakowa i
okolic.
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KLUB CAPOEIRA BRASIL / COBRA
CORAL

Do wygrania miesięczne
karnety podczas pokazu lub
lekcji otwartej

Klub Sportowy Capoeira
działający w Krakowie i
okolicach.
Capoeira jest brazylijską
sztuką walki z elementami
akrobatyki, gry, muzyki oraz
tańca. Grupę prowadzi
Professor Coral.
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naRolki - Szkoła jazdy na rolkach
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ProfiLingua

12

Chemical World

13

Centrum Młodzieży im. dr. H.
Jordana w Krakowie

14

Centrum Edukacyjne Feniks

15

Krakowski Szkolny Ośrodek
Sportowy im. Szarych Szeregów
w Krakowie

Osoby zapisane podczas
Jesteśmy pierwszą
targów otrzymają rabaty:
profesjonalną szkołą jazdy na
Pierwszy trening grupowy - 10 rolkach w Krakowie. W swojej
zł
ofercie posiadamy treningi
Pierwszy trening
zarówno indywidualne jak i
indywidualny - 50 zł
grupowe dla wszystkich grup
wiekowych oraz na każdym
poziomie
- 20% na Zajęcia

ProfiLingua to szkoła, która
oferuje w swojej ofercie
zarówno kursy językowe jak i
warsztaty kreatywne!

otrzymają 10% zniżki na każdy Zajęcia dodatkowe dla dzieci
rodzaj usługi u nas
– Wybuchowe wrażenia tylko
z Chemical World!
Centrum Młodzieży im. dr.
Henryka Jordana w Krakowie
to publiczna placówka
wychowania pozaszkolnego
działająca w systemie
edukacji narodowej.
możliwy zapis na bezpłatne
zajęcia pokazowe

Centrum Edukacyjne Feniks
to szkoła językowa, która
działa nieprzerwanie od 2007
roku.
Krakowski Szkolny Ośrodek
Sportowy im. „Szarych
Szeregów” umiejętnie łączy
działalność dydaktyczno –
wychowawczą jako placówka
oświatowa, pozaszkolna z
działalnością komercyjną.
Trzy działy dydaktyczne: Dział
Pływania, Dział Gimnastyki
Korekcyjnej oraz Dział
Rekreacji i Sportu, tworząc
trzon KSOS.

16 ANGIELSKI KOMUNIKATYWNY od
lat 5-75

20% zniżki na zajęcia

Angielski Komunikatywny od
lat 6 -75 to szybka nauka
mówienia, czytania, pisania i
gramatyki umożliwiająca
swobodne prowadzenie
konwersacji w różnych
sytuacjach życia codziennego
- przydatna w szkole, na
egzaminie.
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Babyjump

10% zniżki na jednorazowe
zajęcia jumpingu na
trampolinach

Warsztaty sportowokreatywne - mobilne
warsztaty w placówkach
oświatowych: jumping na
trampolinach, Zumba kids,
Joga, Rytmika, Arteterapia,
zajęcia gimnastyczne, balet i
wiele innych. Zapraszamy na
stronę www.babyjump.pl
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Piano Lab

Uczestnicy, którzy zapiszą się
na kurs podczas targów
otrzymają 10% zniżki

Piano Lab to unikatowa i
nowatorska szkoła. Uczymy
muzyki kreatywnie, z
wykorzystaniem najnowszych
technologii i instrumentów.
Prowadzimy kursy i warsztaty
produkcji muzycznej, gry na
fortepianie, technik
kompozycji i finger
drummingu. Uczymy
samplingu, sound designu,
gry na syntezatorach, miksu i
masteringu, pracy w Ableton
Live.
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Superminds Academy Kraków

40% pierwszej raty plus
zajęcia pokazowe

Superminds Academy Kraków
to innowacyjne zajęcia dla
dzieci 5-13 lat, w których
centrum znajduje się
neuromatematyka. W trakcie
spotkań realizowany jest
wielomodułowy program
(math, nauki ścisłe
doświadczalnie, j. angielski,
nauka biznesu), który dzieci
kochają, prowadzony w
formie angażującej zabawy.
Rodzice zaś już po 1-2

semestrach widzą rezultaty w
rozwoju dzieci
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Galileusz Kraków

15% rabatu na pierwszy
miesiąc zajęć

„Zagłębianie się w
zagadnienia budowy świata
jest jednym z największych i
najszlachetniejszych celów
człowieka” – Galileusz
Szkoła Galileusz powstała z
pasji. Z pasji poszerzania
własnych horyzontów i chęci
przekazania swojej wiedzy
innym. Dlatego u nas nie
znajdziesz nudnych,
technicznych wykładów.
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Harder Studio Treningu

Darmowe wejście na 1 zajęcia Harder przy ul. Rusznikarskiej
lub 25% rabatu na karnet
14a w Krakowie to kameralne
studio treningu z
charakterem i rodzinnym
klimatem. Prowadzimy
treningi w małych grupach
dla dzieci i dorosłych. Naszą
specjalnością są treningi HIIT,
Joga oraz Boks.
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PRĄDNICZANKA KRAKÓW

50% ZNIŻKI NA ZAJĘCIA
WRZEŚNIOWE

KLUB SPORTOWY ZE 100
LETNIĄ TRADYCJĄ
POSIADAJĄCY 4 SEKCJE (PIŁKA
NOŻNA MĘŻCZYZN, KOBIET,
SIATKÓWKA I KOSZYKÓWKA)
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UNICAR Capoeira

20% zniżki na zapisy podczas
targów

UNICAR Capoeira działa w
Krakowie od 2003 roku
nauczając brazylijskiego
sportu narodowego capoeira
- mikstury sztuki walki, tańca i
akrobatyki. Grupa posiada 17
lokalizacji na terenie Krakowa
i okolic.
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Technikum New Technology

Technikum New Technology
jest jedynym w Krakowie
Technikum kształcącym na
kierunku Technik
Programista, Technik
Informatyk, Technik
Informatyk z innowacjami: -

Robotyka - Przemysł
Kosmiczny - E-sport. Dołącz
do nas:
www.newtech.edu.pl/krakow
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UKS JUDO KRAKÓW

Uczniowski Klub Sportowy
„UKS Judo Kraków” – klub
sportowy Judo, założony w
2012 roku przez wybitne
małżeństwo Judoków –
Katarzynę i Artura Kłysów.
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Centrum Kultury im. Św. Jadwigi

10% na zajęcia

Centrum Kultury im. Św.
Jadwigi jest skierowane do
wszystkich dzieci i młodzieży,
którzy chcą rozwijać i
realizować swoją pasję i
umiejętności w zakresie
muzyki, tańca, zajęć
plastycznych, językowych i
teatralnych. Są to m.in. nauka
gry na gitarze ,ukulele,
pianinie, keybordzie, zajęcia
wokalne, taneczne, teatralne,
plastyczne, jak i dla
najmłodszych zajęcia
umuzykalniające - Pccolino.
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Ars discendi - sztuka uczenia się

15% zniżki oraz materiały
edukacyjne

Ars discendi - sztuka uczenia
się to kursy i warsztaty
przygotowujące do
egzaminów z języka polskiego
na poziomie klasy ósmej i
matury. W ofercie można
znaleźć także możliwość
korepetycji z języka polskiego
na każdym etapie
edukacyjnym.
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Akademia Sztuk Pięknych im
Jana Matejki w Krakowie

Zajęcia bezpłatne

Galeria ASP w Krakowie
prezentuje wystawy artystek
i artystów związanych z
Akademią i nie tylko–
indywidualne, zbiorowe,
problemowe. Eksponuje
najróżniejsze dziedziny
sztuki designu.
▪współpracuje ze wszystkimi

wydziałami Akademii, innymi
uczelniami, galeriami,
instytucjami kultury,
muzeami i fundacjami,
▪zaprasza do żywej dyskusji
o sztuce, kulturze, nauce,
społeczeństwie i świecie,
▪łączy wewnętrzny świat
Akademii z miastem i jego
mieszkańcami, ▪jest
miejscem twórczego,
międzypokoleniowego
spotkania ,▪otwiera drzwi
uczelni dla osób spoza
środowiska artystycznego,
▪tworzy program edukacji
artystyczno-społecznej,
▪wspiera rozwój
kreatywności, wrażliwości i
twórczej energii, ▪promuje
studentów, doktorantów,
absolwentów, asystentów,
adiunktów i profesorów
Akademii, ▪ rozwija
współprace i wymianę
artystyczną i kulturalną w
kraju oraz za granicą.
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ARCHER Szybka Nauka Języków

30

Tureckie Klimaty

do 20.09 5% zniżki na kursy

Szkoła Językowa ARCHER
zaprasza na kursy językowe
prowadzone metodą
bezpośrednią. Zajęcia
nastawione na mówienie z
native speakerami
indywidualnie lub w małych
grupach do 6 osób. Online i
stacjonarnie w siedzibie
szkoły przy Placu Inwalidów
8 w Krakowie. Indywidualne
kursy egzaminacyjne.

uczestnicy, którzy zapiszą się Tureckie Klimaty to założona
na zajęcia podczas targów
14 lat temu szkoła językowa
otrzymają 20% zniżki
z Krakowa, która specjalizuje
się nie tylko w języku
tureckim, ale także w
kulturze Turcji. Jej
założycielką jest Joanna
Broda, z wykształcenia mgr

Turkologii UJ, której
największą pasją są tureckie
tańce ludowe. Główną
działalnością szkoły jest
nauczanie języka tureckiego,
polskiego, oraz innych
języków orientalnych np.
arabskiego lub perskiego.
Nauka może się odbywać w
postaci kursów grupowych
lub zajęć indywidualnych,
zarówno w Krakowie jak i
online. Szkoła stara się
przybliżać Polakom Turcję i
jej kulturę, zarówno w
postaci nauki języka
tureckiego, jak również
poprzez inne kursy oraz
organizację wydarzeń
związanych z turecką
kulturą, w szczególności
poprzez pokazy i warsztaty
tureckich tańców ludowych,
prowadzone przez działający
przy szkole zespół
folklorystyczny. Szkoła
Tureckie Klimaty od kilku lat
jest też organizatorem Dni
Tureckich w Krakowie.
Mottem szkoły jest zdanie:
„Język turecki i kultura Turcji
to nasza pasja”.
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FOOTBALL BABY KRAKÓW

football Baby to projekt
ogólnorozwojowych zajęć
ruchowych z elementami piłki
nożnej
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STENART

Zajęcia muzyczne skierowane
są do dzieci szkolnych,
przedszkolaków, młodzieży
licealnej oraz seniorów

