CENTRUM KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO
w Garbatce - Letnisku

Warsztaty układania mozaiki oraz wykonywania witraży
04 – 14 SIERPNIA 2014
Garbatka Letnisko

Zapraszamy na plenerowy podstawowy kurs układania mozaiki w tradycyjnej technice
bizantyńskiej oraz wykonywania witraży. Uczestnicy będą mieli okazje poznać praktycznie sposoby
układania mozaiki według dawnej tradycji tej sztuki, pracując na takich materiałach jak kamień,
ceramika wypalana oraz szkło weneckie, jak również opanować wiedzę teoretyczną o stylach i
technikach mozaiki. Ponadto w programie wykonywanie
Celem proponowanego kursu jest zapoznanie uczestników z praktycznymi podstawami warsztatu:
przygotowaniem projektu, techniką układania mozaiki na różnych materiałach oraz wykonanie
mozaiki na przykładzie oblicza Chrystusa lub Matki Bożej (lub własnego projektu do wyboru).
Organizatorzy zapewniają wszystkie potrzebne materiały oraz zestaw narzędzi z pracowni Artysty
jak również miłą atmosferę podczas warsztatów oraz pełną ciekawych miejsc okolicę.
Uczestnicy powinni posiadać: ubranie robocze, (przewiewne i cieplejsze – zależnie od pogody).
Liczba miejsc na warsztatach: 12 (grupa minimalna 8 osób)
Pełny koszt (uczestnictwo, noclegi i wyżywienie): ok. 1250 zł. – koszt uzależniony jest od ilości osób i może się wahać
w granicach 5-10%.

Podczas warsztatów można korzystać z całej oferty lub oddzielnie:
►Koszt udziału w zajęciach
– ok. 700 zł/os.
►Koszt całodziennego wyżywienia
– ok. (30 zł/os) (obiad - 20, śniad.- 8, kol.- 7) zł.
►Koszt zakwaterowania w Schronisku – ok. 20 zł. doba/os.

Uwaga
W przypadku grupy mniejszej niż 8 osób kurs może się rozpocząć, ale na nowych uzgodnionych
wspólnie z zainteresowanymi warunkach. Decyzja o rozpoczęciu kursu podana będzie najpóźniej do
15 czerwca 2014r.
Chętni do wzięcia udziału w kursie proszeni są o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i przesłania go e-mailem na adres: ckuwgarbatce@poczta.onet.pl
Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony: www.drzewna.com
- zakładka CKU - Kursy letnie 2014 lub pisząc na mail: ckuwgarbatce@poczta.onet.pl
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o
dokonanie wpłaty 600 zł na podane konto. Pozostała część kwoty będzie rozliczona na pierwszych
zajęciach.
KONTO KURSU: BS. Zwoleń o/Garbatka: 32 9157 0002 0040 0403 6025 0001 z dopiskiem
„MOZAIKA I WITRAŻ”
Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie w Schronisku Młodzieżowym Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych (pokoje 24 osobowe, wspólna łazienka). Istnieje możliwość noclegów o
lepszym standardzie w kwaterach prywatnych na terenie Garbatki. Szczegółowych informacji
udzielamy na prośbę zainteresowanych.
Zajęcia odbędą się w Warsztatach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisko, ul. H.
Lewandowicz 4; 26-930 Garbatka Letnisko. Rozpoczną się 304 VIII (czwartek) o godz. 11.00
i zakończą 14 VIII (czwartek) obiadem.
Warsztaty poprowadzi: Anna Kowalska. Pracownia witraży „WITRAŻMAL”

