
 

 
 

 

 

SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  LLookkaallnnaa  GGrruuppaa  DDzziiaałłaanniiaa  

  „„OOkknnoo  PPoołłuuddnniioowweejj  WWiieellkkooppoollsskkii””  
 

serdecznie zaprasza na: 
 

Florystyczne warsztaty rękodzielnicze  
(kompozycje z suszu) 

 

Terminy i miejsca szkolenia: 
 22-23 października 2012 r. (grupa I) w Sali Wiejskiej w Kołątajewie (gm. Ostrów Wlkp.) 

 24-25 października 2012 r. (grupa II) w Domu Ludowym w Lutogniewie (gm. Krotoszyn) 
 

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez POLSKĄ SZKOŁĘ FLORYSTYCZNĄ z Poznania. 
 

Uczestnicy: 
Mieszkańcy z terenów wiejskich gminy Krotoszyn i Ostrów Wlkp., gminy i miasta Nowe 

Skalmierzyce, Raszków i Zduny oraz miasta Sulmierzyce. 
 

Ramowy program warsztatów: 
Dzień I (w godz. 8:30-15:30) 
 podstawy florystyki 

 wybrane techniki tworzenia kompozycji z suszu – tradycyjne i współczesne 

 rodzaje suszu oraz dodatków wykorzystywanych w kompozycjach 

 rodzaje narzędzi przydatnych do tworzenia kompozycji z suszu 

 rodzaje kompozycji nawiązujące do tradycji i kultury regionu Wielkopolski 

 zasady układania kompozycji z suszu 

 zasady przechowywania i utrwalania kompozycji z suszu 

 podstawowe ćwiczenia praktyczne tworzenia kompozycji z suszu 

Dzień II (w godz. 8:30-15:30) 
 przypomnienie zasad układania kompozycji z suszu 

 konkurs z nagrodami na najładniejszą kompozycję z suszu wykonaną podczas warsztatów 

 warsztaty tworzenia kompozycji z suszu 

 ocena wykonanych kompozycji i nagrodzenie laureatów 

 

Warsztaty są bezpłatne! Uczestnicy maja zapewniony catering oraz wszelkie materiały 

niezbędne do wykonywania kompozycji z suszu. 
 

REKRUTACJĘ PROWADZI BIURO LGD 

Zgłoszenia są przyjmowane w terminie do 17.10.2012 r.  
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00: 

 osobiście (ul. Zdunowska 12, 63-700 Krotoszyn) lub  

 telefonicznie/faxem (62 725 06 23) lub 

 mailem (lgd.opw@gmail.com) 

Informacje nt. warsztatów są również dostępne na stronie www.slgdopw.pl. 
 

W zgłoszeniu należy podać: 

 Imię i Nazwisko,  

 adres zamieszkania, 

 telefon kontaktowy i e-mail. 

Ilość miejsc ograniczona! 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnych grup działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 


