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Szkoły muzyczne
W Kópavogur są dwie szkoły muzyczne. Są to placówki prywatne, zajęcia w nich jest dodatkowo
płatna. Oferują możliwość nauki gry na różnych instrumentach, śpiewania oraz komponowania
własnej muzyki.
http://tonlistarskoli.is/skolagjold.htm
http://tonsalir.is/course-3-columns/nam/
Oprócz tego w mieście działa też Orkiestra Szkolna Miasta Kópavogur podlegająca władzom miasta.
Opłaty za udział w zajęciach są niższe, jest jednak długa lista oczekujących. Przyjęcie do orkiestry
odbywa się na podstawie weryfikacji umiejętności i predyspozycji.
http://skolahljomsveit.kopavogur.is/

Zajęcia sportowe i hobbystyczne
W Kópavogur działa dwanaście klubów sportowych prowadzących zajęcia z różnych dyscyplin.
Treningi i kursy są dodatkowo płatne.

W Breiðablik można trenować lekkoatletykę, karate, piłkę nożną, podnoszenie ciężarów,
koszykówke, narciarstwo, pływanie, taekwondo i szachy.
http://www.breidablik.is/

HK prowadzi zajęcia z piłki ręcznej , siatkówki, piłki nożnej, tenisa stołowego, tańca, taekwano i
hokeja halowego.
http://www.hk.is/hk/

W Gerpla odbywają się zajęcia gimnastyki artystycznej, lekkoatletyki, parkour.
http://www.gerpla.is/

W innych klubach prowadzone są zajęcia jazdy konnej, tenisa, strzelectwa, tańca, żeglarstwa, golfa,
bocci itp.
Lista klubów:
https://www.kopavogur.is/is/ibuar/ithrottir-utivist/ithrottafelog

Donata H. Bukowska
donatah-b@kopavogur.is

Informacje o zajęciach sportowych i hobbystycznych / Upplýsingar um frístundir í Kópavogi

Kluby zainteresowań
Na terenie miasta działają różne organizacje skupiające osoby o wspólnych zainteresowaniach.
Są to np:
Ochotnicza skautowa drużyna ratunkowa, która zajmuje się ratowaniem, poszukiwaniem i pomocą
w przypadkach zagrożenia życia lub dóbr materialnych.
http://hssk.is/
Drużyna skautów.
http://www.kopar.is/
Kfum- kfuk
Organizacja dziecięco młodzieżowa, która ma na celu krzewienie wiary chrześcijańskiej.
http://www.kfum.is/
Bridgefélag Kópavogs
Stowarzyszenie miłośników brydża
http://www.bridge.is/forsida/
Leikfélag Kópavogos
Jest to stowarzyszenie aktorów, które skupia wszystkich miłośników teatru.
http://kopleik.is/index.php

Dofinansowania do zajęć sportowych i hobbistycznych
Z dofinansowania mogą skorzystać dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat mające adres
zameldowania w Kópavogur.
Kwota dofinansowania wynosi 40 000 isk. Niezależnie od liczby zajęć, na które dziecko uczęszcza i nie
jest przenoszony na kolejny rok kalendarzowy.
Lista dofinansowywanych zajęć:
https://www.kopavogur.is/is/moya/page/samthykkt-felog-i-fristundagatt
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