
WYDARZENIE NR  1 

Twoje dziecko kocha taniec? Lubisz patrzeć na jego występy? Zapisz je na bezpłatne zajęcia 

taneczne do Domu Edukacyjno- Kulturalnego Regnum! 

Taniec jest  świetną formą spędzania czasu. Rozwija koordynację i daje dużo radości. Spraw radość 
swojemu dziecku i zapisz je na zajęcia taneczne! Z nami Twoje dziecko nauczy się prostych kroków 
tanecznych i pozna nowych przyjaciół. Mile widziane mikołajkowe czapki i świąteczny nastrój! 

 

Dla kogo: Dzieci w wieku 4-6 lat  

Termin:  07.12.2015 (poniedziałek) 

Godzina: 16:30-17:30 

Miejsce: Dom Edukacyjno- Kulturalny Regnum, ul. A.G. Siedleckiego 12 (budynek Przedszkola 

Niepublicznego „Przedszkolna Chatka”) 

Koszt: BEZPŁATNE  

Obowiązują zapisy pod nr tel.: 793 101 280, 52 371 10 51 

 

 

 



WYDARZENIE NR  2 

Droga Mamo, Drogi Tato! Wyczerpały Ci się pomysły na zabawy z dzieckiem? Chcesz poznać coś 

nowego? Przyjdź ze swoim maluszkiem na zajęcia muzyczne do Domu Edukacyjno- Kulturalnego 

Regnum i wybierzcie się wspólnie do wspaniałego muzycznego świata! 

Każda aktywność dla dziecka jest ważna i pozytywnie wpływa na jego rozwój. Muzyka rozwija 
koncentrację uwagi, zdolności motoryczne i kształtuje słuch muzyczny. Nasze zajęcia prowadzone są 
w formie śpiewanek i rytmiczanek. Wszystkie małe Mikołaje i Mikołajki zapraszamy na radosne, pełne 
piosenek i zabawy zajęcia dla maluszków i ich rodziców. Wspólnie poszukamy Mikołaja! A może 
gdzieś zostawił dla nas prezenty? 

 

Dla kogo: Dzieci w wieku 12-20 miesięcy z rodzicami   

Termin:  07.12.2015 (poniedziałek) 

Godzina: 17:00-17:45 

Miejsce: Dom Edukacyjno- Kulturalny Regnum, ul. A.G. Siedleckiego 12 (budynek Przedszkola 

Niepublicznego „Przedszkolna Chatka”) 

Koszt: BEZPŁATNE  

Obowiązują zapisy pod nr tel.: 793 101 280, 52 371 10 51 

 

 



WYDARZENIE NR  3 

Przed świętami każdy szuka najwspanialszych prezentów dla bliskich. Drogie Panie, a pomyślałyście 

o prezencie dla siebie? Dom Edukacyjno- Kulturalny Regnum zaprasza do skorzystania z 

bezpłatnych zajęć fitness.  

Niedługo święta, a po nich Sylwester. To świetna okazja, by znaleźć chwilę dla siebie i cieszyć się 
piękną sylwetką! Przyjdź i przekonaj się jak nasze zajęcia mogą poprawić zarówno figurę, jak i humor! 
Godzina spędzona w gronie pozytywnie nastawionych do życia kobiet doda Ci siły i energii na cały 
dzień. Zobaczysz, że ruch może być prawdziwą przyjemnością. 

 

Dla kogo: Osoby dorosłe 

Termin:  07.12.2015 (poniedziałek) 

Godzina: 17:30-18:30  

Miejsce: Dom Edukacyjno- Kulturalny Regnum, ul. Bośniacka 3 (budynek Szkoły Podstawowej nr 56) 

Koszt: BEZPŁATNE  

Obowiązują zapisy pod nr tel.: 793 101 280, 52 371 10 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



WYDARZENIE NR  4 

Twoje dziecko nudzi się w zimowe wieczory? Chcesz, aby było aktywne i spędzało więcej czasu z 

rówieśnikami? Zrób mu mikołajkowy prezent i zapisz na zajęcia z tańca nowoczesnego do Domu 

Edukacyjno- Kulturalnego Regnum! 

Święta Bożego Narodzenia to czas magiczny. Wszyscy chcemy, aby spełniły się nasze marzenia. Jeżeli 
Twoje dziecko chce w przyszłości zostać tancerzem, spełnij jego marzenie już dziś! Zapisz je na zajęcia 
z tańca nowoczesnego, na których nauczy się podstaw hip-hopu, dancehall, house oraz new style. Kto 
wie, może to będzie początek wielkiej tanecznej kariery Twojego dziecka? 

 

Dla kogo: Dzieci w wieku 6-12 lat 

Termin:  07.12.2015 (poniedziałek) 

Godzina: 18:00-19:00 

Miejsce: Dom Edukacyjno- Kulturalny Regnum, ul. Bośniacka 3 (budynek Szkoły Podstawowej nr 56) 

Koszt: BEZPŁATNE  

Obowiązują zapisy pod nr tel.: 793 101 280, 52 371 10 51 

 

 

  

 

 



WYDARZENIE NR  5 

Drodzy Rodzice, chcecie w tym roku ozdobić dom niezwykłymi ozdobami? Lubicie robić dekoracje 

ze swoimi dziećmi? Dom Edukacyjno- Kulturalny Regnum ma dla Was propozycję. Serdecznie 

zapraszamy na bezpłatny warsztat plastyczny „Swiąteczne aniołki”. 

Święta już tuż, tuż… Nadszedł czas na wykonanie świątecznych ozdób. A jak wiadomo najpiękniejsze 
to te, które są wykonane własnoręcznie. Aniołek wykonany przez dziecko i rodzica będzie 
niewątpliwie piękną ozdobą świątecznego stołu. Wspólnie spędzony czas będzie także okazją do 
wprowadzenia świątecznego klimatu. 

 

Dla kogo: Dzieci w wieku przedszkolnym z rodzicami   

Termin:  09.12.2015 (środa) 

Godzina: 15:30-16:15  

Miejsce: Dom Edukacyjno- Kulturalny Regnum, ul. A.G. Siedleckiego 12 (budynek Przedszkola 

Niepublicznego „Przedszkolna Chatka”) 

Koszt: BEZPŁATNE  

Obowiązują zapisy pod nr tel.: 793 101 280, 52 371 10 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


