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ZASADY UCZESTNICTWA W WARSZTATACH 
 

 

Warsztaty kaligraficzno-iluminatorskie „ZAWSZE W MODZIE” odbędą się w Kielcach na Karczówce                        

(woj. świętokrzyskie),  w terminie 26 lipca – 01 sierpnia 2021 roku.  

 

Nasza propozycja warsztatowa skierowana jest do pasjonatów kaligrafii i książki rękopiśmiennej.  

Nie wymagamy żadnego doświadczenia plastycznego i kaligraficznego.  

Osoby niepełnoletnie zapraszamy wyłącznie z opiekunami. 

 

 

Koszt warsztatów: 1000 zł  
Gwarantujemy 30 godzin warsztatowych (w tym pokazy i prezentacje). 

Do naszej dyspozycji mamy przestronną pracownię. 

 

Organizatorzy zapewniają komplet materiałów, narzędzi i pomocy edukacyjnych, także kawę, herbatę i wodę 

podczas przerw. 

RABATY NA WARSZTATY: 

Dla Uczestników poprzednich letnich warsztatów organizowanych przez Laboratorium Sztuk Różnych – 10%, 

Zajęcia rozpoczną się w poniedziałek ok. 16.00, zakończą się w sobotnie popołudnie.  

 

Koszt pobytu: 840 zł/osobę (w pokoju 2 osobowym) lub 1020 zł/osobę (w pokoju 1 osobowym). 

Zakwaterowanie od 26 lipca 2021r. (od poniedziałku do niedzieli, tj. 6 noclegów) i całodzienne wyżywienie 

(śniadanie, obiad i kolacja – wg ustalonego menu).  

 

Zapraszamy Państwa, jak co roku, z osobami towarzyszącymi. 

Dołożymy wszelkich starań, by optymalnie Państwa zakwaterować.  

 

Dysponujemy ograniczoną ilością miejsc noclegowych, w związku z tym o możliwościach i układzie 

zakwaterowania oraz udziale w warsztatach będzie decydować kolejność zgłoszeń i wpłaty zaliczki. 

Warunkiem uczestnictwa  jest wypełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego oraz 

jak najszybsze przedłożenie go organizatorom (listownie lub fotokopia): 

adres e-mail: kontakt@LaboratoriumSztukRoznych.pl 
 

Po otrzymaniu wiadomości e-mail, potwierdzającej rezerwację miejsca na zajęciach, prosimy 

o szybkie dokonanie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 500 zł przelewem. Numer konta 

bankowego otrzymają Państwo w mailu potwierdzającym rezerwację. 

Pozostałą należność za warsztaty i pobyt należy uregulować gotówką w dniu przyjazdu na 

warsztaty lub przelewem bankowym przed rozpoczęciem warsztatów. 
 

 

Organizator warsztatów:  Laboratorium Sztuk Różnych Katarzyna Pajor-Seremak  

ul. Sarmacka 18a/2, 30-711 Kraków 

570 740 990 

 

Więcej informacji na stronie www.LaboratoriumSztukRoznych.pl  

w zakładce WARSZTATY WAKACYJNE 

 

mailto:kontakt@LaboratoriumSztukRoznych.pl
http://www.laboratoriumsztukroznych.pl/
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Imię i nazwisko: 

Adres e-mail: 

Telefon kontaktowy: 

 

Proszę o zakwaterowanie: TAK/NIE*  

Pobyt z osobami towarzyszącymi TAK/NIE* (podać ilość osób, w tym dzieci i w jakim wieku). 

 

 

Proszę o dania wegetariańskie  TAK/NIE* 

Proszę o pomoc w organizacji transportu w dniu przyjazdu (z dworca w Kielcach) TAK/NIE* 

 

 
Osoby, które  biorą udział w naszych warsztatach po raz pierwszy prosimy o  uzupełnienie poniższych informacji: 

 

Jestem osobą praworęczną/leworęczną*  

 

Edukacja kaligraficzna, rozwój, odbyte kursy, doświadczenie: 

 

 

 

 

 

 

Oczekiwania dotyczące warsztatów: 

 

 

 

 
 

 

 

Informujemy, iż kontaktując się z nami w toku rekrutacji na letnie warsztaty kaligraficzno-iluminatorskie powierzacie nam 

Państwo dobrowolnie swoje dane osobowe i równocześnie  wyrażacie zgodę na ich przetwarzanie na zasadach dotychczas 

obowiązujących, zgodnych z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO), KTÓRA OBOWIĄZUJE OD DNIA 

25.05.2018R. i z polityką prywatności naszej firmy dostępnej na stronie www.LaboratoriumSztukRoznych.pl, z zachowaniem 

należytej dbałości, by chronić Państwa dane i prywatność. 

 

 
 

Data i czytelny podpis……….…………………………………………………………… 

                                                 
* Niewłaściwe skreślić 

http://www.laboratoriumsztukroznych.pl/

