
 

Centrum Kultury Wilanów  

poszukuje instruktorów na sezon 2022/2023 

 

Centrum Kultury Wilanów podejmie współpracę z instruktorami w zakresie prowadzenia zajęć 

artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i ruchowych dla dzieci w wieku od 0,5 r. do 14 lat,  

dla młodzieży, dorosłych i seniorów: 

• Muzycznych: nauka gry na instrumentach, warsztaty wokalne, śpiew klasyczny, warsztaty 

musicalowe, zajęcia umuzykalniające dla dzieci, zespół wokalny, emisja głosu i inne. 

• Sztuk wizualnych: warsztaty filmowe, warsztaty fotograficzne, grafika i animacja, drukarki 

3D, zajęcia projektowania gier dla dzieci, robotyka, modelowanie 3D, filmowe warsztaty 

scenariuszowe, malarstwo i rysunek, warsztaty komiksowe, digital painting, rękodzieło – 

tkanie, szydełkowanie, haftowanie, grafika – linoryt, decoupage, ceramika, modelarstwo, 

nauka kroju i szycia, moda – design dla dzieci i młodzieży, warsztaty flipbookowe, warsztaty 

myślenia wizualnego dla dzieci i dorosłych, szachy i inne. 

• Tanecznych i ruchowych: balet, taniec nowoczesny, taniec jazzowy, taniec towarzyski, salsa, 

taniec musicalowy, zajęcia ruchowe/rytmiczne dla niemowląt/dzieci/młodzieży/dorosłych, 

zumba, zumba kids, zumba gold, hip-hop, breakdance, sztuki walki, gimnastyka dla mam  

z dziećmi, pilates, joga i inne. 

• Językowych: nauka języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, 

koreański) połączona z wiedzą o kulturze, nauka języka polskiego dla obcokrajowców  

(w szczególności ze znajomością języka ukraińskiego), inne. 

• Teatralnych: teatr dla dzieci, teatr dla młodzieży, teatr dla dorosłych, teatr tańca, teatr 

improwizacji, warsztaty dramatopisarskie, praca nad głosem i inne działania teatralne. 

• Innych: zajęcia o tematyce przyrodniczej i ekologicznej, w duchu „zero waste”, zajęcia 

etnograficzne, zajęcia kulinarne, nauka kodowania dla dzieci, warsztaty pisarskie, warsztaty 

dziennikarskie, prowadzenie gazetki wilanowskiej, zajęcia dla cudzoziemców prowadzone  

w języku obcym oraz inne zajęcia, które mogą się odbywać w salach: kameralnej, muzycznej, 

plastycznej, taneczno-ruchowej, komputerowej.  

 

Działania powinny być planowane na okres nie krótszy niż 3 miesiące, ale nie dłuższy niż 10 

miesięcy. 

 

Miejsce prowadzenia zajęć: siedziba główna CKW (ul. Kolegiacka 3) oraz filie (Alto Wilanów, 

Radosna 11, Plac Vogla, Przyczółkowa 27 A i Ptysiowa 3 w Powsinie). 

 

Zainteresowanych współpracą prosimy o przesłanie kompletu dokumentów drogą elektroniczną  

na adres: konkurs@kulturawilanow.pl, tj.: 

• CV instruktora/-ów (dotyczy osób prawnych, organizacji pozarządowych i osób fizycznych); 
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• wypełniony formularz zgłoszeniowy (wzór określa Załącznik nr 2 do ogłoszenia) – rubryki 

formularza należy wypełnić osobno na każdą placówkę i przesłać w wersji edytowalnej; 

• podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez każda osobę, której dane osobowe 

zostaną podane w treści zgłoszenia (wzór określa Załącznik nr 1 do ogłoszenia).  

Uwaga: Brak dołączenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa powyżej, 

skutkować będzie zniszczeniem zgłoszenia bez zapoznawania się z jego treścią. 

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 5 czerwca 2022 r.  

Centrum podejmie współpracę z posiadającymi odpowiednie kwalifikacje instruktorami, którzy 

przedstawią najciekawsze oferty na prowadzenie zajęć. 

Centrum zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi instruktorami oraz prawo do podjęcia 

dodatkowych negocjacji.  

Pozostałym zainteresowanym nie przysługują żadne roszczenia w związku z przesłanym zgłoszeniem.  


