Přihláška
Kurz modelování základních forem s Janou Koen
WZŠ Plovdivská 8 – Brno –Žabovřesky
09. – 12.5 2013
Doplňte prosím následující údaje:
Jméno :………………..……………………………………………………………..………………………………………………….
Adresa:……………………………………………………………..……………………………………………………………………
Telefon /mobil:.................................……………………………………………………………………………………….
Email:.................................................................…………………………………………………………………….
Profese:...................................................................………………………………………………………………..
Mám zájem o ubytování ve škole:( vlastní spacák a karimatka – 50Kč/noc se platí na místě)..........
Na kurz je možno přijet už ve středu 8.5. večer, prosím tuto skutečnost uveďte i s přibližným
časem příjezdu. Cena kurzu je stanovena na částku 2.5oo,- Kč. V ceně je zahrnuto: 4x vegetariánské
obědy ( čt. + pá. škol. jídelna, so. + ne. dovezené obědy) materiál , honorář lektorce, pronájem
místností a další drobné výdaje. Zálohu na nákup materiálu zašlete prosím do 20. 04. 2013 na účet
č. 1066042013/0800. V poznámce uveďte prosím Vaše jméno a heslo „Modelování“.
Seminář je vhodný pro dospělé od 18 let.
Na kurz si dále přineste: plastový kbelík cca 15 -20l s víkem (ideální je od disperzních barev a čistý)
na uchovávání hlíny a odvoz výrobků , zástěru, jednu malou , pevnou lžičku, příborový nůž ( kdo má,
modelářské náčiní, špachtle, kovová nebo drátěná očka), bavlněný, nebo lněný hadr na zakrytí
výrobků, kdo má, ostřikovač na květiny (nebo dobře vypláchnutý ostřikovač od čistících prostředků)
Popis cesty k WZŠ Plovdivská 8: Z Hl. nádraží tram. Č. 4 na Českou, tam vystoupíte jdete několik
kroků první odbočku zabočíte vpravo po několika krocích přijdete k zastávkám trolejbusu.
Nastoupíte na trolejbus buď č. 134, 136 nebo 29 a vystoupíte na Náměstí Svornosti (cca. 6.
zastávka) Po výstupu z trolejbusu uvidíte před sebou lávku přes velkou asi čtyřproudovou silnici.
Přejdete ji a za lávkou se již nachází zahrada WZŠ. Dáte se doleva a projdete brankou do areálu školy.
Pokračujete dále až k hlavnímu vchodu.
Přihlášky posílejte prosím co nejdříve, nejpozději však do 20.04. 2013
na email: pavlinazarodnanska@seznam.cz
Případné další informace:

rovněž na výše uvedeném emailu a Tel. čísle: 608 942 132.

Těším se na setkání s Vámi s pozdravem
Pavlina Kaprálová Zarodňanská

