Usługa - Kurs florystyczny podstawowy
Kurs florystyczny podstawowy

PLN

Numer usługi: 2021/01/11/33018/900520
Dostawca usług: Gretaflowers Katarzyna Szymkowiak
Miejsce usługi: Borówiec
Dostępność: Usługa otwarta
0/5

Status usługi: niezrealizowana

1 700,00 zł netto za
osobę
1 700,00 zł brutto za
osobę
42,50 zł netto za
osobogodzinę
42,50 zł brutto za
osobogodzinę

Identyfikator projektu: Kierunek Kariera

Rodzaj

Kategoria / Podkategoria

Dofinansowanie

Usługa szkoleniowa

Inne / Artystyczne

Tak

od 22.02.2021
do 26.02.2021

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie podstawowe z zakresu florystyki dedykowane jest dla wszystkich
chętnych lubiących kwiaty i pragnących rozpocząć florystyczną przygodę.

Minimalna liczba uczestników:

4

Maksymalna liczba uczestników:

12

Data zakończenia rekrutacji:

19-02-2021

Liczba godzin usługi:

40

Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi:

Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług
szkoleniowych

Ramowy program usługi
Kurs podstawowy to szkolenie florytyczne, które trwa 5 dni po 8 godzin dzinnie.
1 dzień - Kursanci zaczynają od nauki obróbki roślin. Dowiadują się o potrzebach poszczególnych gatunków oraz o
przedłuzaniu trwałości roślin ciętych. Następnie będą się uczyć skrętoległego układania roślin w bukiecie.
2 dzień - Zaczniemy od rozćwiczenia się w bukietach skrętoległych. Następnie omówimy zasady postepowania z gąbką
florystyczną i wykonamy kompozycje zachowując promienisty przebieg lini.
3 dzień - Zaczniemy od rozćwiczenia się w bukietach skrętoległych. Następnie omówimy i wykonamy bukiet stopniowany pogrzebowy oraz kompozycje pogrzebową w gąbce w kształcie kropli.
4 dzień - Zajmiemy się florystyką ślubną. Wykonamy okrągły bukiet ślubny techniką sztnowania oraz drutowania oraz
bukiet ślubny rozluźniony w obecnych trendach. Następnie zajmiemy się galanterią ślubną - opaski i bransoletki dla druhen,
butonierka, wianek ślubny.
5 dzień - Teoria - na podstawie zdobytej wiedzy praktycznej omówimy podstawy botaniki i fizjologi roślin a także proporcje,
złoty podział, teorie barw oraz wymagania kwiatów i zieleni ciętej wykorzytywanej we florystyce.
Harmonogram usługi
Przedmiot / temat zajęć

Data realizacji zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba godzin

Florystyka okolicznościwa - bukiety

22-02-2021

09:00

17:00

08:00

Florystyka okolicznościwa kompozycje w gąbce

23-02-2021

09:00

17:00

08:00

Florystyka funeralna - bukiety i
kompozycje pogrzebowe

24-02-2021

09:00

17:00

08:00

Florystyka ślubna - bukiety i
galanteria ślubna

25-02-2021

09:00

17:00

08:00

Teoria - podstawy botaniki, fizjologi
roślin, teoria barw, proporcje

26-02-2021

09:00

17:00

08:00

Główny cel usługi
Cel edukacyjny
Kurs podstawowy wprowadza w świat florystyki, zaprzyjaźnia z materiałem florystycznym, technikami i metodami
układania kompozycji kwiatowych.
Efekty uczenia się
Podczas kursu, pod okiem Mistrzyni Florystyki, kursanci poznają tajniki pracy florysty, począwszy od przygotowania
materiału florystycznego do tworzenia kompozycji i wiedzy jak przedłużyć kwiatom życie; poprzez układanie kwiatów w
bukiet metodą skrętoległą, aż do poznania technik kompozycji okolicznościowych.
Kurs podstawowy w Gretaflowers to przedewszyskich przygotowanie praktyczne, na to stawiamy najwiekszy nacisk.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Kwalifikacje
Brak wyników.

Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto

1 700,00 zł

Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto

1 700,00 zł

Koszt osobogodziny netto

42,50 zł

Koszt osobogodziny brutto

42,50 zł

Adres realizacji usługi
ul. Skwer Brzozowy 9, 62-023 Borówiec, woj. wielkopolskie
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
Klimatyzacja
Wi-fi
narzędzia techniczne, bufet kawowy

Zajęcia poprowadzą

Katarzyna Szymkowiak
Mistrz florystyki, od 15 lat nauczyciel w swojej dziedzinie, egzaminator w izbie rzemieślniczej

Kontakt

Katarzyna Greta Szymkowiak
email: biuro@gretaflowers.pl
tel: (+48) 608 033 745

