
Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zaprasza do udziału w projekcie

pn. „Ponidziańska wieś kolebką tradycji, pasji i biznesu – organizacja
warsztatów rękodzielnictwa .”

1. Organizatorem warsztatów jest Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie
ul. Piłsudskiego 2a, 28-400 Pińczów 

2. Warsztaty odbędą się w terminie wrzesień, październik, listopad 2014 w siedzibie           
Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury 

3. Projekt skierowany jest do członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, artystów ludowych oraz 
wszystkich osób chcących realizować swoje pasje  w zakresie działań kreatywnych 
(zwłaszcza z terenów wiejskich) 

4. Zgłoszenia na warsztaty (pisemne, telefoniczne) przyjmowane są pod adresem: 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie 

ul. Piłsudskiego 2a 

 28-400 Pińczów

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 19:00 

lub na adres email: psck@psck.pl  

Tel. 41 3572424 

Data zgłoszenia: do dnia 19.09.2014 roku

5. Warsztaty są bezpłatne.

6. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na warsztaty.

7. Na warsztaty obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie w 
warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu i mieniu powstałe 
podczas udziału w warsztatach  

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, organizowany w ramach realizacji 
działania 413 „Wdrażanie  lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, zgodnie z umową przyznania pomocy nr 01518-6930-UM1342355/14   
zawartą w dniu  04.06.2014 r. w Kielcach.



9. Harmonogram warsztatów:

WARSZTATY  I

„Florystyka  – pomysłem na biznes” 

Tematyka : Ikebana, układanie kwiatów, wyplatanie wianków z wykorzystaniem motywów 
ludowych związanych z Ponidziem.

Miejsce szkolenia: PSCK 

Planowana data: wrzesień/ październik 2014, spotkanie organizacyjne: 22 wrzesień 2014 
godz. 16:00, sala 11 

Liczba godzin: 20 

Planowana liczba uczestników: 25/30 osób

WARSZTATY  II

„Wełniane pasje – realny biznes”  

Tematyka: Podniesienie umiejętności w pracy z wełną, mulina, kordonkiem w zakresie 
wytwarzania produktów regionalnych, gadżetów, okazjonalnych upominków. 

Miejsce szkolenia: PSCK 

Planowana data: wrzesień/ październik 2014, spotkanie organizacyjne: 26 wrzesień 2014 
godz. 17:00, sala 11 

Liczba godzin: 20 

Planowana liczba uczestników: 15 osób 

WARSZTATY  III

„Rękoczyny przyjazne środowisku i przedsiębiorczości kreatywnej"

Tematyka:  nauka splotów plecionkarskich i ćwiczenia warsztatowe  wspólne wyplatanie : 
biżuterii, pudełek, koszy na śmieci, abażury, podstawki do herbaty, tacki, meble i wiele 
innych rzeczy miłych dla oka,  a wszystko z tzw. papierowej wikliny. 

Miejsce szkolenia: PSCK 

Planowana data: wrzesień/ październik 2014, spotkanie organizacyjne: 24 wrzesień 2014 
godz. 15:00, sala 11 

Liczba godzin: 20 

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, organizowany w ramach realizacji 
działania 413 „Wdrażanie  lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, zgodnie z umową przyznania pomocy nr 01518-6930-UM1342355/14   
zawartą w dniu  04.06.2014 r. w Kielcach.



Planowana liczba uczestników: 15 osób 

WARSZTATY  IV

„Folk inspiruje do działania” 

Tematyka :  Warsztaty przeznaczone dla osób, które chcą nauczyć się podstawowych 
technik tworzenia biżuterii ludowej. Podczas warsztatów  poznamy  podstawowe narzędzia,
półfabrykaty oraz nazewnictwo i właściwości kamieni półszlachetnych. 

Prezentacja  sposobów  sprzedaży własnych wyrobów oraz biżuteryjny marketing. 

Miejsce szkolenia: PSCK 

Planowana data: wrzesień/ październik 2014, spotkanie organizacyjne: 25 wrzesień 2014 
godz. 16:00, sala 11 

Liczba godzin: 20 

Planowana liczba uczestników: 20 osób

SERDECZECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I PROSIMY O POINFORMOWANIE MIESZKAŃCÓW
O MOZLIWOŚC UCZESTNICTWA W WARSZTATACH.

                 

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, organizowany w ramach realizacji 
działania 413 „Wdrażanie  lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, zgodnie z umową przyznania pomocy nr 01518-6930-UM1342355/14   
zawartą w dniu  04.06.2014 r. w Kielcach.


