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Vázaná kytice – základy vazby a práce s řezanými květinami

Co vás čeká?
V úvodu kurzu se seznámíte s potřebným teoretickým minimem,
jako jsou základy estetiky a barevnosti, techniky vazby či péče o
řezané rostliny. Nebojte, i teorie je zábava. Následně se pustíte
do samotné vazby kytic, kdy Vám bude radou (v případě potřeby i
rukou) vždy nápomocna zkušená floristka. Během kurzu si
můžete dát kafíčko, čaj nebo nealko a pro inspiraci můžete
nahlédnout do naší květinové knihovničky s odbornou a kreativní
literaturou.

Co si z našeho kurzu odnesete?
Domů si kromě zkušeností a květinového zážitku odnesete také
dvě vámi uvázané nádherné květiny - jednu na vysoko a jednu
dokulata. Absolvováním kurzu získáte nejen krásný pocit z vlastní
šikovnosti, ale také certifikát o absolvování kurzu a kupón na 10%
slevu na náš kurz nebo workshop dle vlastního výběru (sleva je
přenosná).

Pro koho kurz je?
Kurz je vhodný pro vás, milí květinoví nadšenci – začátečníci i
mírně pokročilí, kteří si chcete vyzkoušet práci s řezanými
květinami. Navíc můžete vlastnoručně uvázanou květinou potěšit i
někoho blízkého v podobě originálního dárku.

Kolik nás bude?
Maximální počet účastníků je 7. Díky menší skupině se můžeme
věnovat každému.

Cena: 1000 Kč vč. DPH
V ceně kurzu máte zahrnuto:


čerstvé květiny a potřebný floristický a dekorační materiál
(aranžovací nádoby, aranžovací hmoty, stuhy, dráty, ..)





zapůjčení floristického pracovního nářadí a slušivých zástěr
menší občerstvení v podobě kávy, čaje a nealka
fotky z průběhu Vašeho tvoření (dostanete v elektronické
podobě)



u kurzů vazby kytic obdržíte certifikát o absolvování kurzu

A hlavně úžasný kreativní zážitek
Kurz je vhodný jako vánoční i narozeninový dárek.
Naše květinové tvoření bude trvat cca 2,5-3 hodiny (dle míry vaší kreativity a chuti).
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Platba je bankovním převodem nebo osobně (po předchozí domluvě) na číslo účtu:
2400850636/2010, var. symbol = den/měsíc/hodina kurzu (např.27/11/1600). Do zprávy příjemci
napište, prosím, jméno účastníka. Záloha je nevratná. V případě zrušení kurzu z naší strany se vrací
záloha v plné výši a získáváte automaticky jako omluvu 10% slevu na jiný vámi vybraný kurz z našeho
ateliéru (sleva je nepřenosná). Zbytek kurzovného se doplácí hotově na kurzu. Cena zahrnuje květiny
a další floristický materiál, odborné vedení zkušenou floristkou, zapůjčení pracovního nářadí a malé
občerstvení (káva, čaj, nealko nápoje, malá pochutina). Veškeré Vámi zhotovené výrobky si odnesete
s sebou domů. Kurzy se konají v maximálním počtu 7 osob.

