
Ласкаво просимо до народного коледжу Лаукаа! 
 

Що таке народний коледж? 
 
Народний коледж Лаукаа пропонує різноманітні курси для розвитку власних умінь у вільний час.  
Про програму навчання на 2022–2023 навчальний рік ви можете дізнатися на нашому сайті фінською 
мовою www.opistopalvelut.fi/laukaa. Друковану брошуру фінською мовою можна взяти в головній 
бібліотеці Лаукаа та в магазинах.  
 
Програма навчання пропонує загалом майже 200 різних гуртків, напр. у напрямах музики, 
фізкультури, танців, образотворчого мистецтва, ремесл, вивчення мов у виконавському мистецтві та 
літературі, кулінарії. Взяти участь у гуртках може кожен, незалежно від віку та освіти.  
Місця проведення гуртків розташовані в різних міських районах муніципалітету Лаукаа,  
напр. в приміщеннях шкіл, здебільшого ввечері після закінчення шкільного навчання, але є також і 
денні курси.  
У Лаукаа є навчальний заклад Сараранта, де в основному проходять гуртки ручної роботи, 
індивідуальні уроки музики та базове мистецьке навчання для дітей та молоді. Гуртки починають 
свою роботу у вересні, але записатися на вільні місця можна будь-коли. Народний коледж не надає 
кваліфікацію. 
Ви можете дізнатися більше про діяльність народного коледжу різними мовами, напр. російською та 
англійською мовами на сайті www.kansalaisopistot.fi 
 
 

Як я можу зареєструватися на гуртки? 
 
Зареєструйтеся на гуртки на сайті www.opistopalvelut.fi/laukaa або зателефонуйте за номером  
014 2675 761 у робочі години. Обслуговуємо в офісі також російською мовою. 
 
Перед реєстрацією прочитайте наші умови оплати та умови відмови від гуртків: 
 
1.   Під час реєстрації ви погоджуєтеся оплатити вартість гуртків. Ціна, зазначена в інформації про 
гурток, є ціною за весь навчальний рік, яка виставляється в повному обсязі після початку роботи 
гуртка. Виняток становлять індивідуальні уроки музики та базові уроки мистецтва, а також інші 
гуртки, вартість яких перевищує 100 євро. Такі гуртки потрібно оплатити двома частинами. 
Несплачена плата за гурток після встановленого терміну перераховується до колекторської компанії. 
 
2.  Відмова від участі в гуртку 
Відмовитися від місця можна безкоштовно до останнього дня реєстрації. Остання дата реєстрації 
вказана в інформації про гурток, тобто за 1 або 2 тижні до початку даного гуртка. Ви можете 
відмовитися від гуртка таким способом: 
     - у вкладці «Моя інформація» з панелі вибору. Введіть у полях номер гуртка та реєстраційний 
номер, які ви отримали в електронному листі з підтвердженням.  
     - зателефонувавши до канцелярії коледжу (не до викладача) тел. 014 267 5761 або  
     - електронною поштою kansalaisopisto@laukaa.fi: вкажіть своє ім'я, назву та номер гуртка, який 
бажаєте скасувати 
У разі відмови від участі  в гуртку після останнього дня реєстрації стягується 50% вартості гуртка. Якщо 
ви скасовуєте свою участь після дати початку гуртка тоді з вас стягується повна вартість гуртка. 
Винятком є пробні заняття гуртка з фізичної культури. 
  
3.  Якщо коледж скасовує гурток, вас буде повідомлено про це смс-повідомленням приблизно за 
тиждень до початку гуртка. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контактна інформація 
Обслуговування клієнтів 
kansalaisopisto@laukaa.fi 
 
номер телефона 014 2675 761 Пн–Пт з 9:00 до 15:00 години 
Муніципальний офіс Laukaa, Väistö (2-й поверх), Laukaantie 14, вхід від вулиці Saravedentie 
kansalaisopisto@laukaa.fi 
www.facebook.com/laukaankansalaisopisto 
Instagram: @laukaankansalaisopisto 
 
Навчальні місця 
Навчальний заклад Sararanta: Sarakuja 6, 41340 Laukaa 
Навчальні приміщення в різних школах та на інших дієвих місцях   
 
 
 
 
 
 
 
 


