01.06.2022 r.

PLANOWANY HARMONOGRAM SZKOLENIA
PROJEKT „Zawód przyszłości”
nr RPDS.10.04.01-02-0019/20/05/02

Zamawiający: Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18/16,
00-478 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000246895, NIP
7010033996, REGON 140652872,
Wykonawca kursu: Recentia – Szkoły, Kursy, Szkolenia – Marta Dajewska; z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 10/1; 59-300
Lubin; wpisaną do CEIDG; NIP 692-132-16-24, REGON 364130692,
Uczestnicy: uczniowie Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach

NAZWA SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA
I OCZEKIWANE EFEKTY UCZENIA SIĘ

"Decoupage i florystyka efekty uczenia się:
w dekoracji stołów
- zna zasady decoupage
- wie jak wykonać zdobienia metodą decoupage
- zna zasady florytyczne w dekoracji stołów
- wie jak dekorować stoły,
- zna narzędzia do dekorowania, ich typy,
rodzaje,
- potrafi udekorować stół w zależności
od okoliczności,

LICZBA GODZIN* ZAJĘĆ,
LICZBA GRUP, LICZBA
OSÓB W GRUPIE/
LICZBA OSÓB
10h/grupę
Maksymalna l. grup: 1
(po 10 osób w grupie)
max. l. osób: 10 osób
max. łączna l. godzin:
10 h
(1 godz.= 45 min)

Ramowy program szkolenia służący osiągnięciu
efektów:
1) zasady dekoracji stołów dostosowane do
okoliczności-różne style i okazje
2) prawidłowe rozmieszczanie sztućców
i innych elementów dekoracyjnych stołu
3) trendy w dekorowaniu stołów
materiały zużywalne dla każdego uczestnika
np.: owoce; warzywa, noże małe-1 zestaw,
rękawiczki jednorazowe- 1 opakowanie,
ręczniki papierowe-3 opakowania, worki na
śmieci- 1 opakowanie.
Wykonawca
może
rozszerzyć
katalog
proponowanych
materiałów
zużywalnych
o inne
niezbędne
do
właściwego
przeprowadzenia szkolenia

Miejsce realizacji
zamówienia
Sale Dolnośląskiego
Zespołu Szkół w
Biedrzychowicach;
Biedrzychowice 20, 59830 Olszyna

Termin realizacji

Dzień 1 - 20.06.2022
(poniedziałek)
godz. 14:30 – 18:45*
(w tym 30 min. przeznaczone
na przerwy)
Dzień 2 - 21.06.2022
(wtorek)
godz. 14:30 – 18:45*
(w tym 30 min. przeznaczone
na przerwy)

