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WYSTAWCA OFERTA OPIS 

1 GYMSPACE 

 

Darmowe zajęcia grupowe 

pokazowe dla szkół i 

przedszkoli, darmowe 1 

zajęcia 

Zbudowani ponad 30-letnim 

doświadczeniem w 

profesjonalnym treningu 

gimnastyki sportowej 

naznaczonym wieloma 

sukcesami na licznych 

zawodach, zapragnęliśmy 

podzielić się naszą wiedzą 

podczas zajęć rekreacyjnych 

2 Klub Łyżwiarstwa Figurowego 

LAJKONIK 

 

 

 

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. 

3 Krakowska Królewska Fundacja 

Baletu i Tańca 

 

 Szkoła baletowa, dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych. Zajęcia 

taneczne, stretching. 

4 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 

5 Szkoła Językowa NORENG 

 

 Chcesz rozpocząć naukę 

nowego języka? Interesujesz 

się Skandynawią? A może 

słyszałeś o Wikingach i masz 

ochotę poznać ich język? 



Zapraszamy na kurs języka 

norweskiego. 

6 KLUB CAPOEIRA BRASIL / COBRA 

CORAL 

 

Pokaz Capoeira + konkurs na 

wygranie miesięcznego 

karnetu dla 3 osób na zajęcia 

w Klubie Capoeira Cobra Coral 

(ul. Kalwaryjska 29) 

Klub Sportowy Capoeira 

działający w Krakowie i 

okolicach. 

Capoeira jest brazylijską 

sztuką walki z elementami 

akrobatyki, gry, muzyki oraz 

tańca. Grupę prowadzi 

Professor Coral. 

7 naRolki - Szkoła jazdy na rolkach 

 

Darmowa lekcja pokazowa dla 

szkół. Darmowy pierwszy 

trening grupowy lub - 50 % na 

pierwszy trening 

indywidualny 

Jesteśmy pierwszą 

profesjonalną szkołą jazdy na 

rolkach w Krakowie. W swojej 

ofercie posiadamy treningi 

zarówno indywidualne jak i 

grupowe dla wszystkich grup 

wiekowych oraz na każdym 

poziomie 

8 Delfinteam.pl  Nasza praca to też nasza 

wielka pasja! 💕🏊♀ Podczas 

zajęć nie tylko uczymy, ale też 

doskonale się bawimy. 

Stymulujemy dzieci 

kolorowymi rekwizytami, 

dzięki czemu maluchy 

chętniej włączają się w 

wykonywane ćwiczenia i przy 

tym mają dużo radości. 

👶💦 

9 ProfiLingua 

 

 ProfiLingua to szkoła, która 

oferuje w swojej ofercie 

zarówno kursy językowe jak i 

warsztaty kreatywne!  

10 Centrum Młodzieży im. dr. H. 

Jordana w Krakowie 

 

  Centrum Młodzieży im. dr. 

Henryka Jordana w Krakowie 

to publiczna placówka 

wychowania pozaszkolnego 

działająca w systemie 

edukacji narodowej. 



11 Centrum Edukacyjne Feniks 

 

Możliwy zapis na bezpłatne 

zajęcia pokazowe 

 

Działamy od 2007 roku. Na 

nasze zajęcia z języka 

angielskiego zapraszamy 

dzieci już od 2 roku życia! 

STAWIAMY NA 

KOMPLEKSOWĄ I AMBITNĄ 

ŚCIEŻKĘ EDUKACYJNĄ W 

CENTRUM EDUKACYJNYM 

FENIKS! Dziecko rozpocznie 

przygodę z angielskim w 

ramach kursu dla 

najmłodszych - Teddy Eddie, 

następnie pozna jego 

starszego brata Savvy Ed. 

Wreszcie odkryje metodę 

Edward's League by w wieku 

13/14 lat osiągnąć poziom B1 

(matura podstawowa z 

angielskiego). Kolejne etapy 

to już poziom B2 (First - 

dawne FCE) i C1/C2. 

Przypominamy, że wszystkie 

nasze kursy są kompatybilne z 

międzynarodowymi 

egzaminami Cambridge. 

12 Basenova Sp. z o.o. 

 

 Basenova to wyjątkowa 

Szkoła Pływania tworzona 

przez ludzi oddanych pasji i 

miłości do wody. W tym 

niezwykłym miejscu, 

pragniemy podzielić się z 

Tobą i Twoimi najbliższymi 

naszym wieloletnim 

doświadczeniem 

szkoleniowym i sportowym. 

Pływanie jest naszą pasją, a 

cały wodny świat stanowi 

przestrzeń, w której z 

zaangażowaniem i ogromną 

frajdą chcemy przekazać Ci 

tajniki pływania i zarazić 

dobrą energią oraz 

uśmiechem. 

13 Superminds Academy Kraków 

 

 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 

14 OSSOM matematyka 

 

 Firma OSSOM matematyka 

od wielu lat zajmuje się 

nauczaniem matematyki na 

każdym poziomie edukacji - 

od szkoły podstawowej, aż po 

studia. 

15 AVATAR Centrala Ruchu 

 

20% taniej na zakup karnetu 

we wrześniu 

Zajęcia wspinaczkowe, 

gimnastyczne, akrobatyczne i 

ogólnorozwojowe dla dzieci i 

młodzieży. 

16 UNICAR Capoeira 

 

50% zniżki na pierwszy karnet 

dla nowych adeptów, którzy 

zapiszą się na zajęcia 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. 

17 MOVE Akademia Sportu 

 

10% zniżki na pierwszy kurs 

pływania 

Prowadzimy zajęcia z nauki i 

doskonalenia pływania dla 

osób w każdym wieku i na 

każdym poziomie 

zaawansowania. 

18 Technikum New Technology  Technikum New Technology- 

Gdzie jest Drużyna 

Robotyczna New Tech 7570. 

Młodzież buduje roboty na 

zawody międzynarodowe ERC 

I FRC w Turcji 

19 UKS JUDO KRAKÓW  Uczniowski Klub Sportowy 

„UKS Judo Kraków” – klub 

sportowy Judo, założony w 

2012 roku przez wybitne 



małżeństwo Judoków – 

Katarzynę i Artura Kłysów. 

20 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. 

21 Ars discendi - sztuka uczenia się 

 

10% zniżki na kursy Ars discendi - sztuka uczenia 

się to kursy i warsztaty 

przygotowujące do 

egzaminów z języka polskiego 

na poziomie zaluboklasy 

ósmej i matury. W ofercie 

można znaleźć także 

możliwość korepetycji z 

języka polskiego na każdym 

etapie edukacyjnym. 

 

22 Sport Factory Park Zaproszenie na bezpłatny 

trening grupowy 

Prowadzimy całoroczne 

naukę i doskonalenie tenisa 

ziemnego dla dzieci i 

dorosłych. Posiadamy 

nowoczesny obiekt składający 

się z 4 krytych kortów 

tenisowych oraz boiska do 

piłki nożnej. Dla naszych 

trenerów prowadzenie 

szkolenia to pasja, którą 

przekazują innym:) 

23 Helen Doron English 50 zł zniżki przy zapisie na 

lekcję pokazową 

Angielski dla dzieci Kraków 

Uczymy dzieci już od 3 

miesiąca życia oferując 

zajęcia wyłącznie w języku 

angielskim. Jeśli interesuje 



Cię angielski dla 3-latka, 4-

latka lub 5-latka, oraz dla 

dzieci w wieku szkolnym to 

zapraszamy na kursy 

prowadzone wyłącznie w 

języku angielskim na 

kilkunastu poziomach 

zaawansowania. 

24 Strefa_Mistrza Uczestnicy, którzy zapiszą się 

podczas Targów otrzymają 

20% zniżki na zajęcia w 

pierwszym miesiącu 

Strefa_MISTRZA to miejsce 

stworzone z myślą o 

umiejętnym, pożytecznym i 

przyjemnym spędzaniu 

wolnego czasu, kształcące 

dzieci i młodzież w ramach 

trzech kursów:  

(a) Arytmetyka Mentalna  

 (b) Cambridge English   

(c) ArteMistrz  

 Oferowane przez nas zajęcia 

to wspaniała zabawa i 

doskonale zorganizowany 

czas wolny, spędzony na 

rozwijaniu zainteresowań i 

zdolności, które młodemu 

człowiekowi dodadzą skrzydeł 

w dorosłym życiu. 

25 Speed s.c. Szkoła Języka 

Angielskiego 

Tak, otrzymają 50 % zniżki na 

pierwsze zajęcia 

Szkoła istnieje od 1997 roku, 

specjalizuje się w nauczaniu 

języka angielskiego przez 

wysoko wykwalifikowanych 

lektorów - wyłącznie native 

speakers. Dodatkowo, Szkoła 

Speed organizuje wyjazdy 

językowe do Wielkiej Brytanii. 

26 Zatorland  Park rozrywki z ruchomymi 

dinozaurami, ogromnymi 

owadami, mitycznymi 

stworzeniami i klasycznym 

lunaparkiem. 

27 Centrum Kultury, Promocji i 

Rekreacji w Zielonkach 

 CKPIR to instytucja kultury 

zajmująca sę między innymi 

organizacją czasu wolnego 

wszystkich grup wiekowych. 

Organizujemy różnorodne 

zajęcia plastyczne, muzyczne, 



taneczne, fotograficzne, 

sportowe itd. 

28 Szkoła Perkusji Marimba 

Laboratory 

 Szkoła Perkusji Marimba 

Laboratory- to miejsce 

stworzone przez Jakuba 

Frączka – perkusistę 

koncertującego zarówno w 

kraju, jak i za granicą.. 

Zaczerpnij specjalistycznej 

wiedzy od profesjonalisty, 

który grał w Niemczech, 

Wielkiej Brytanii, Szwecji, czy 

Bułgarii, a nawet w 

nowojorskim Carnegie Hall. 

Przyjdź na prywatną lekcję 

perkusji i rozpocznij swoją 

muzyczną przygodę! Jakub 

Frączek to wielki miłośnik 

perkusji, który przekaże Ci 

swoją bogatą wiedzę i zarazi 

pasją do tego instrumentu. 

30 FunkyFree Dance Studio  FunkyFree Dance Studio to 

połączenie pasji do tańca z 

energicznym, pełnym 

niespodzianek podejściem do 

nauki. Stawiamy na 

rozbudzenie w naszych 

tancerzach poczucia rytmu, 

ekspresji tanecznej i 

wyrażania się poprzez ruch, 

stąd sięganie po tak 

efektowne style jak hip hop, 

street dance show, jazz, 

modern. Nasi tancerze 

trenują pod okiem 

profesjonalnych instruktorów 

tańca, mistrzów w swoim 

fachu. Nasi tancerze od wielu 

lat biorą czynny udział w 

przeglądach i zawodach 

tanecznych, zajmując 

najwyższe podia na turniejach 

tanecznych w kraju i 

zagranicą. 



31 Ewa Góra-Zastawny Hockiklocki Rodzice będą mogli zdobyć 

rok bezpłatnych zajęć dla 

swojego dziecka i wziąć 

udział w konkursie na FB z 

pulą nagród 400zł. 

Hockiklocki to warsztaty z 

drewnianymi grami z różnych 

stron świata. Uczymy 

ciekawych rzeczy w 

przyjemny sposób. Grając 

ćwiczymy motorykę małą i 

dużą, koordynacją ruchową, 

logiczne myślenie. 

Pobudzamy kreatywność 

wymyślając własne zasady. 

Pokazujemy w co bawią się 

dzieci na całym świecie i 

rozszerzamy horyzonty. 

Gramy w holenderski Sjoelen, 

szkocki Curling, indyjski 

Carrom, francuski Jeu du 

gruyere i 55 innych gier 

drewnianych. Naszym 

mottem jest "Rodzicu odklej 

dziecko od smartfona i pokaż 

mu jak bawi się świat," 

32 Klub Sportowy Dragon Tennis 

Team PRO 

10% zniżki na zajęcia Prowadzenie zajęć 

indywidualnych z tenisa 

ziemnego oraz szkółki 

tenisowej dla dzieci i 

młodzieży. 

33 ROBOTOWO 10% zniżki na zajęcia Zajęcia z robotyki i 

programowania 

34 Active Academy - Centrum 

Zdrowia i Sportu 

 #trening #fizjoterapia 

#dietetyka #edukacja 

35 Ninja Club Kraków specjalny bon zniżkowy Zajęcia sportowe dla dzieci 

ala Runmageddon i Ninja 

Warrior. Obozy sportowe i 

Półkolonie. Urodziny dla 

dzieci.  



36 Quercus sp. z o.o. 15% rabatu na zajęcia 

indywidualne 

Korepetycje dla uczniów szkół 

podstawowych i 

ponadpodstawowych. 

Przygotowanie do egzaminu 8 

klasisty i matury 

37 KRAUL  Od Ponad 25 lat zajmujemy 

się profesjonalnymi zajęciami 

z nauki pływania dla 

wszystkich. Począwszy od 

zajęć baby swim, nauki 

pływania dla dzieci i 

młodzieży, a także zajęciami 

dla dorosłych 

38 Błonia Sport Zakup karnetu na zajęcia 

ogólnorozwojowe 20% off % 

off 

Szkółka tenisowa dla dzieci i 

młodzieży, szkółka 

badmintonowa dla dzieci i 

młodzieży, Zajęcia 

ogólnorozwojowe dla dzieci 

od 3 roku życia, zajęcia 

ogólnorozwojowe dla dzieci w 

wieku 8 - 12 i 13-16 lat. 

Organizacja urodzin 

tenisowych, piłkarskich oraz 

sportowych. 

39 Centrum Psychologiczno-

Pedagogiczne Synergia Plus 

 Centrum psychologiczno-

pedagogiczne pracuje z 

dziećmi i młodzieżą. 

Udzielamy pomocy 

psychologicznej i 

pedagogicznej dzieciom i 

rodzicom w pokonywaniu 

stresu i trudności życiowych. 

Prowadzimy diagnozę, 

terapię i konsultację . 

Oferujemy zajęcia w formie 

warsztatów z treningu 

umiejętności społecznych 

(TUS) oraz treningu 

kompetencji rodzicielskich i 

wiele innych zajęć 

pomagających utrzymać 

dobrą kondycję psychiczną. 

40 GO4Robot Kraków Voucher 50% na pierwszy 

miesiąc zajęć 

Warsztaty edukacyjne 

GO4Robot®: to jedyny w 

swoim rodzaju kurs 

programowania i robotyki, 



który dostosowany jest nawet 

do najmłodszych dzieci. 

Zajęcia prowadzone są tak, by 

za poprzez zabawę przekazać 

wiedzę, która zostanie z 

dzieckiem aż do czasu 

wkroczenia w świat 

dorosłych. Zobacz, co 

obejmuje nasza oferta! 

 


