
WARSZTATY 

Warsztaty podzielimy na 3 kostki: 

1) warsztaty dla początkujących 

2) warsztaty dla zaawansowanych 

3) warsztaty dla hobbystów 

Wchodząc w odpowiednią kostkę powinien się znaleźć harmonogram, który poniżej 

przesyłam 

Ad. 1) WARSZATATY DLA POCZĄTKUJĄCYCH 

a) Bukiety układane w ręku dla początkujących 

Terminy: 

- 28-29.01.2017r. w godzinach 08:00-18:00 (sobota-niedziela) 

Cena: 380,00 zł (UWAGA! Przy jednorazowym zakupie trzech różnych warsztatów z oferty 

dla początkujących lub/i zaawansowanych, obniżamy cenę do 350,00 zł) 

- 13-14.05.2017r. w godzinach 08:00-18:00 (sobota-niedziela) 

Cena: 380,00 zł (UWAGA! Przy jednorazowym zakupie trzech różnych warsztatów z oferty 

dla początkujących lub/i zaawansowanych, obniżamy cenę do 350,00 zł) 

- 09-10.09.2017r. w godzinach 08:00-18:00 (sobota-niedziela) 

Cena: 380,00 zł (UWAGA! Przy jednorazowym zakupie trzech różnych warsztatów z oferty 

dla początkujących lub/i zaawansowanych, obniżamy cenę do 350,00 zł) 

- 18-19.11.2017r. w godzinach 08:00-18:00 (sobota-niedziela) 

Cena: 380,00 zł (UWAGA! Przy jednorazowym zakupie trzech różnych warsztatów z oferty 

dla początkujących lub/i zaawansowanych, obniżamy cenę do 350,00 zł) 

b) Kompozycje w naczyniach dla początkujących 

Terminy: 

- 12.02.2017r. w godzinach 08:00-18:00 (niedziela) 

Cena: 200,00 zł (UWAGA! Przy jednorazowym zakupie trzech różnych warsztatów z oferty 

dla początkujących lub/i zaawansowanych, obniżamy cenę do 180,00 zł) 

- 21.05.2017r. w godzinach 08:00-18:00 (niedziela) 

Cena: 200,00 zł (UWAGA! Przy jednorazowym zakupie trzech różnych warsztatów z oferty 

dla początkujących lub/i zaawansowanych, obniżamy cenę do 180,00 zł) 

- 17.09.2017r. w godzinach 08:00-18:00 (niedziela) 



Cena: 200,00 zł (UWAGA! Przy jednorazowym zakupie trzech różnych warsztatów z oferty 

dla początkujących lub/i zaawansowanych, obniżamy cenę do 180,00 zł) 

- 26.11.2017r.w godzinach 08:00-18:00 (niedziela) 

Cena: 200,00 zł (UWAGA! Przy jednorazowym zakupie trzech różnych warsztatów z oferty 

dla początkujących lub/i zaawansowanych, obniżamy cenę do 180,00 zł) 

c) Bukiet ślubny wydłużany w mikrofonie dla początkujących 

Terminy: 

- 04.02.2017r. w godzinach 08:00-18:00 (sobota) 

Cena: 200,00 zł (UWAGA! Przy jednorazowym zakupie trzech różnych warsztatów z oferty 

dla początkujących lub/i zaawansowanych, obniżamy cenę do 180,00 zł) 

- 03.06.2017r. w godzinach 08:00-18:00 (sobota) 

Cena: 200,00 zł (UWAGA! Przy jednorazowym zakupie trzech różnych warsztatów z oferty 

dla początkujących lub/i zaawansowanych, obniżamy cenę do 180,00 zł) 

- 23.09.2017r. w godzinach 08:00-18:00 (sobota) 

Cena: 200,00 zł (UWAGA! Przy jednorazowym zakupie trzech różnych warsztatów z oferty 

dla początkujących lub/i zaawansowanych, obniżamy cenę do 180,00 zł) 

d) Bukiet ślubny okrągły w mikrofonie dla początkujących 

Terminy: 

- 05.02.2017r. w godzinach 08:00-18:00 (niedziela) 

Cena: 200,00 zł (UWAGA! Przy jednorazowym zakupie trzech różnych warsztatów z oferty 

dla początkujących lub/i zaawansowanych, obniżamy cenę do 180,00 zł) 

- 04.06.2017r. w godzinach 08:00-18:00 (niedziela) 

Cena: 200,00 zł (UWAGA! Przy jednorazowym zakupie trzech różnych warsztatów z oferty 

dla początkujących lub/i zaawansowanych, obniżamy cenę do 180,00 zł) 

- 24.09.2017r. w godzinach 08:00-18:00 (niedziela) 

Cena: 200,00 zł (UWAGA! Przy jednorazowym zakupie trzech różnych warsztatów z oferty 

dla początkujących lub/i zaawansowanych, obniżamy cenę do 180,00 zł) 

e) Kompozycje pogrzebowe/żałobne we florecie dla początkujących 

Terminy: 

- 11.02.2017r. w godzinach 08:00-18:00 (sobota) 



Cena: 200,00 zł (UWAGA! Przy jednorazowym zakupie trzech różnych warsztatów z oferty 

dla początkujących lub/i zaawansowanych, obniżamy cenę do 180,00 zł) 

- 10.06.2017r. w godzinach 08:00-18:00 (sobota) 

Cena: 200,00 zł (UWAGA! Przy jednorazowym zakupie trzech różnych warsztatów z oferty 

dla początkujących lub/i zaawansowanych, obniżamy cenę do 180,00 zł) 

- 30.09.2017r. w godzinach 08:00-18:00 (sobota) 

Cena: 200,00 zł (UWAGA! Przy jednorazowym zakupie trzech różnych warsztatów z oferty 

dla początkujących lub/i zaawansowanych, obniżamy cenę do 180,00 zł) 

Ad. 2)  WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH – UWAGA! Terminy mogą ulec 

zmianie 

a) Bukiety w konstrukcjach dla zaawansowanych 

Terminy: 

- 04-05.03.2017r. w godzinach 08:00-18:00 (sobota-niedziela) 

Cena: 440,00 zł (UWAGA! Przy jednorazowym zakupie trzech różnych warsztatów z oferty 

dla początkujących lub/i zaawansowanych, obniżamy cenę do 400,00 zł) 

- 26-27.08.2017r. w godzinach 08:00-18:00 (sobota-niedziela) 

Cena: 440,00 zł (UWAGA! Przy jednorazowym zakupie trzech różnych warsztatów z oferty 

dla początkujących lub/i zaawansowanych, obniżamy cenę do 400,00 zł) 

b) Wieniec rzymski dla zaawansowanych 

Terminy: 

- 25-26.02.2017r. w godzinach 08:00-18:00 (sobota-niedziela) 

Cena: 440,00 zł (UWAGA! Przy jednorazowym zakupie trzech różnych warsztatów z oferty 

dla początkujących lub/i zaawansowanych, obniżamy cenę do 400,00 zł) 

- 19-20.08.2017r. w godzinach 08:00-18:00 (sobota-niedziela) 

Cena: 440,00 zł (UWAGA! Przy jednorazowym zakupie trzech różnych warsztatów z oferty 

dla początkujących lub/i zaawansowanych, obniżamy cenę do 400,00 zł) 

c) Bukiet ślubny wydłużany (techniką drutowania) dla zaawansowanych 

Terminy: 

- 11.02.2017r. w godzinach 08:00-18:00 (sobota) 

Cena: 220,00 zł (UWAGA! Przy jednorazowym zakupie trzech różnych warsztatów z oferty 

dla początkujących lub/i zaawansowanych, obniżamy cenę do 200,00 zł) 



- 05.08.2017r. w godzinach 08:00-18:00 (sobota) 

Cena: 220,00 zł (UWAGA! Przy jednorazowym zakupie trzech różnych warsztatów z oferty 

dla początkujących lub/i zaawansowanych, obniżamy cenę do 200,00 zł) 

d) Bukiet ślubny okrągły (techniką drutowaną) dla zaawansowanych 

Terminy: 

- 12.02.2017r. w godzinach 08:00-18:00 (niedziela) 

Cena: 220,00 zł (UWAGA! Przy jednorazowym zakupie trzech różnych warsztatów z oferty 

dla początkujących lub/i zaawansowanych, obniżamy cenę do 200,00 zł) 

- 06.08.2017r. w godzinach 08:00-18:00 (niedziela) 

Cena: 220,00 zł (UWAGA! Przy jednorazowym zakupie trzech różnych warsztatów z oferty 

dla początkujących lub/i zaawansowanych, obniżamy cenę do 200,00 zł 

e) Dekoracje ad memorian – dekoracje nagrobków na Wszystkich Świętych 

Terminy: 

- 06-08.10.2017r. w godzinach piątek 14:00-18:00, sobota-niedziela 08:00-18:00 

Cena: 440,00 zł (UWAGA! Przy jednorazowym zakupie trzech różnych warsztatów z oferty 

dla początkujących lub/i zaawansowanych, obniżamy cenę do 400,00 zł) 

 

Ad. 3) WARSZTATY DLA HOBBYSTÓW 

a) Wielkanoc z PSF 

Terminy: 

- 07.04.2017r. w godzinach 14:00-18:00 (piątek) 

Temat: Wielkanocne dekoracje na drzwi 

Cena: 95,00 zł  

- 08.04.2017r. w godzinach 09:00-13:00 (sobota) 

Temat: Wielkanocne dekoracje rośliny doniczkowej. 

Cena: 95,00 zł 

UWAGA! Pod okiem instruktorów PSF zaprojektuj, wykonaj i zabierz do domu jedną pracę 

 

b) Wiosenne nasadzenia 



Terminy: 

- 03.06.2017r. w godzinach 09:00-13:00 (sobota) 

Cena: 95,00 zł 

- 03.06.2017r. w godzinach 14:00-18:00 (sobota) 

Cena: 95,00 zł 

c) Dekoracje na Adwent i Boże Narodzenie 

Terminy: 

- 24.11.2017r. w godzinach 14:00-18:00 (piątek) 

Temat: wianek adwentowy/wianek na drzwi 

Cena: 95,00 zł 

- 25.11.2017r. w godzinach 09:00-13:00 (sobota) 

Temat: świecznik świąteczny 

Cena: 95,00 zł 

- 26.11.2017r. w godzinach 09:00-13:00 (niedziela) 

Temat: choinka florystyczna 

Cena: 95,00 zł 

UWAGA! Pod okiem instruktorów PSF zaprojektuj, wykonaj i zabierz do domu jedną pracę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


