
Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na trzydniowe 

WARSZTATY AKWARELOWE DLA DOROSŁYCH 

w dniach 19-21.06.2020  

które poprowadzi Miłosz Nosiadek 

w Klubie Bolko, pl. Grunwaldzki 11, Świdnica 

Cena warsztatów to 180 zł  

(w cenie materiały do pracy: 5 farb akwarelowych, pędzel, 3 kartki papieru 

akwarelowego) 

 

Zajęcia skierowane są do wszystkich dorosłych - zarówno do początkujących, którzy 

marzyli o rozpoczęciu swojej przygody z akwarelą, jak i do bardziej zaawansowanych, 

chcących wprowadzić coś nowego do swojej twórczości. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy:  

Marta Ciućka - m.ciucka@sok.com.pl 

 

Program zajęć: 

 

OPCJA nr 1: 

19.06.2020, godz. 18.00-20.00 

zajęcia z perspektywy linearnej i powietrznej 

20.06.2020 

godz. 10.00 - 14.00 

zajęcia z wilgotności akwareli 

godz. 15.00-18.00 

zajęcia z kompozycji obrazu 

21.06.2020, godz. 10.00 - 13.00 

malowanie własnego obrazu podsumowującego warsztaty 

 

OPCJA nr 2  

 

21.06.2020 w godzinach 14.00 – 18.00 

zapraszamy uczestników I edycji trzydniowych 

WARSZTATÓW AKWARELOWYCH DLA DOROSŁYCH 

oraz tych wszystkich, którzy już malują akwarelą 

Cena warsztatów dla zaawansowanych to 70 zł 

(przychodzimy z własnymi materiałami!) 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy:  

Marta Ciućka - m.ciucka@sok.com.pl 

 

 



 

Prowadzący: 

Miłosz Nosiadek 

Członek Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich, malarz akwarelista, skrzypek, architekt. Brał udział w 

wielu wystawach, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, międzynarodowych oraz w Europejskim 

Sympozjum Akwareli. Prowadzi także warsztaty malarstwa akwarelowego w kraju i za granicą. Jego 

największym dotychczasowym osiągnięciem było prowadzenie warsztatów we Włoszech, w Fabriano, 

na największym światowym festiwalu akwarelowym FabrianoInAcquarello. Był jedną z 40 osób, które 

zostały wyłonione z grona 1450 artystów z całego świata by pokazać swoje umiejętności. Jest liderem 

Polskiej grupy na festiwalu UrbinoInAcquarello we Włoszech. 

 



 

1. 19.06. - 21.06.2020 (piątek – niedziela), Świdnica (58-100), 

 Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11 

2. 21.06.2020 – (niedziela), Świdnica (58-100), Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11 

Wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną kartę prosimy przesyłać na mail: m.ciucka@sok.com.pl 

1. Imię i nazwisko  

Telefon E-mail Kwota 

2. Imię i nazwisko  

Telefon E-mail Kwota 

RAZEM Σ 

Koszt uczestnictwa 1 osoby w warsztatach trzydniowych wynosi 180 zł brutto.  

Koszt uczestnictwa 1 osoby w warsztatach jednodniowych dla zaawansowanych wynosi 70 
zł brutto. 

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia i dokonanie wpłaty 
na konto organizatora max. do 3 dni od daty wysłania zgłoszenia. 

 

DANE DO 

FAKTURY: 

Realizacja płatności: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica,  

NIP 884-00-29-872, nr konta: 30 1240 1978 1111 0010 1491 0710  

w tytule płatności prosimy o wpisanie: imienia i nazwiska – warsztaty akwarelowe 

DANE 

ODBIORCY: 

Nazwa 

Ulica NIP 

Kod Miejscowość Telefon 

 E-mail do księgowości (W PRZYPADKU DELEGOWANIA PRZEZ INSTYTUCJĘ) 

 

Przesłanie karty zgłoszenia i opłaty stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w warsztatach na warunkach w niej określonych. 

Rezygnacji z udziału w warsztatach można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, fax, poczta), najpóźniej 7 dni roboczych przed 

warsztatami. W przypadku otrzymania rezygnacji przez organizatora później niż na 7 dni roboczych przed dniem warsztatów lub niezgłoszenia 

się uczestnika na warsztaty zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z przesłanej karty zgłoszenia, na 

podstawie wystawionej faktury VAT. Niedokonanie wpłaty jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. 

Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych 

danych uniemożliwi realizację umowy/zamówienia. Informujemy, że Państwa dane osobowe 

będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług własnych Świdnickiego Ośrodka 

Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim  

bez prawidłowej podstawy prawnej. W szczególności mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec 

przetwarzania w celach marketingowych. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na 

stronie internetowej: https://sok.com.pl. 

__________________________________________ 

Data, pieczątka, podpis 

 


