
WARSZTATY RĘKODZIEŁA

WARSZTATY  CERAMICZNE
Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję spróbować
samodzielnego wyrabiania gliny, formowania oraz poznania
procesu suszenia, wypalania oraz malowania lub szkliwienia,
używając specjalistycznych narzędzi. Zajęcia mogą być oparte
na gotowych półproduktach lub obejmować cykl spotkań, w
czasie których dzieci będą miały okazję samodzielnie stworzyć
ceramikę np. miseczkę lub kubek.

W ramach spotkań uczestnicy mogą wykonywać prace
różnorodnymi technikami, stosując np. quilling, decoupage,
origami 3D, papierowa wiklina i inne. Zajęcia obejmują
zarówno pojedyncze spotkania wykorzystujące
półprodukty, jak i cykl warsztatów, w czasie których
wykonywane mogą być rękodzieła wymagające
długotrwałej pracy.

WARSZTATY WITRAŻU
Warsztaty obejmują zarówno poznanie wyposażenia
pracowni i obsługi podstawowych narzędzi stosowanych
w czasie wykonywania witraży, jak tworzenie ich krok po
kroku, od podstaw. Zajęcia mogą być oparte na gotowych
półproduktach lub obejmować cykl spotkań w czasie
których dzieci będą miały okazję samodzielnie stworzyć
witraż.

WARSZTATY SZKŁA ARTYSTYCZNEGO

Uczestnicy warsztatów przede wszystkim poznają bardzo
nowatorską technikę jaką jest fusing. Polega on na łączeniu pod
wpływem odpowiedniej temperatury elementów szklanych o
różnych kształtach, kolorach, gatunkach w całość przyjmującą
formy przestrzenne. Uczestnicy tworzyć mogą talerze, podkładki,
wisiorki i wiele innych.

Oferta Warsztatów Artystycznych 
dla szkół i grup zorganizowanych 

32  793 64 98 kontakt@fundacjarodzin.pl



CENNIK OFERTY
WARSZTATOWEJ
 D LA  SZKÓŁ  I  GRUP  ZORGAN IZOWANYCH

WARSZTATY JEDNORAZOWE

pracownia rękodzieła
pracownia ceramiki
pracownia szkła artystycznego

CZAS TRWANIA

 CENA PÓŁPRODUKTU

CENA WARSZTATU

2 godziny lekcyjne

15 zł / sztuka

30 zł / osoba -   powyżej  10 osób

32  793 64 98

kontakt@fundacjarodzin.pl

50 zł / osoba -  do  10 osób

CYKL SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH

CZAS TRWANIA

CENA ZA 1 SPOTKANIE

w każdej z pracowni

3 do 5 spotkań po 2 godziny lekcyjne

 20 zł / osoba -  powyżej 10 osób

Ilość spotkań jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych produktów

 30 zł / osoba - do 10 osób

WARSZTATY W SZKOLE
CZAS TRWANIA

 CENA PÓŁPRODUKTU
  CENA WARSZTATU (Z DOJAZDEM)

2  godziny lekcyjne
15 zł / sztuka

35 zł / osoba
40 zł / osoba
40 zł / osoba

W przypadku warsztatu ceramicznego z wykorzystaniem gliny, czas oczekiwania na wypał trwa do 2 tygodni

pracownia rękodzieła
pracownia ceramiki
pracownia szkła artystycznego



WARSZTATY RĘKODZIEŁA

WARSZTATY  CERAMICZNE
Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję spróbować
samodzielnego wyrabiania gliny, formowania oraz poznania
procesu suszenia, wypalania oraz malowania lub szkliwienia,
używając specjalistycznych narzędzi. Zajęcia mogą być oparte
na gotowych półproduktach lub obejmować cykl spotkań, w
czasie których dzieci będą miały okazję samodzielnie stworzyć
ceramikę np. miseczkę lub kubek.

W ramach spotkań uczestnicy mogą wykonywać prace
różnorodnymi technikami, stosując np. quilling, decoupage,
origami 3D, papierowa wiklina i inne. Zajęcia obejmują
zarówno pojedyncze spotkania wykorzystujące
półprodukty, jak i cykl warsztatów, w czasie których
wykonywane mogą być rękodzieła wymagające
długotrwałej pracy.

Oferta Warsztatów Artystycznych 
dla przedszkoli

32  793 64 98 kontakt@fundacjarodzin.pl

Dla komfortu oraz profesjonalizmu pracy, sugerujemy grupy maksymalnie 10 osobowe.
Dlatego proponujemy grupom przedszkolnym podział na 2 pracownie w czasie jednego spotkania.



CENNIK OFERTY
WARSZTATOWEJ
 D LA  PRZEDSZKOL I

WARSZTATY JEDNORAZOWE W SIEDZIBIE FUNDACJI

CZAS TRWANIA

 CENA PÓŁPRODUKTU

CENA WARSZTATU

 2 godziny lekcyjne

15 zł / sztuka

25 zł / osoba 

32  793 64 98

kontakt@fundacjarodzin.pl

pracownia rękodzieła i ceramiki

WARSZTATY W PRZEDSZKOLU

CZAS TRWANIA 2 godziny lekcyjne

CENA PÓŁPRODUKTU  15 zł / sztuka

CENA Z DOJAZDEM DO PLACÓWKI  35 zł / osoba

W przypadku warsztatu ceramicznego z wykorzystaniem gliny, czas oczekiwania na wypal trwa  do 2 tygodni

CYKL SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH W SIEDZIBIE FUNDACJI

CZAS TRWANIA 3 do 5 spotkań po 2 godziny lekcyjne

CENA ZA 1 SPOTKANIE 20 zł /osoba

Ilość spotkań jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych produktów

W przypadku warsztatu ceramicznego z wykorzystaniem gliny, czas oczekiwania na wypal trwa  do 2 tygodni

pracownia rękodzieła i ceramiki



WARSZTATY RĘKODZIEŁA

WARSZTATY  CERAMICZNE
Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję spróbować
samodzielnego wyrabiania gliny, formowania oraz poznania
procesu suszenia, wypalania oraz malowania lub szkliwienia,
używając specjalistycznych narzędzi. Zajęcia mogą być oparte
na gotowych półproduktach lub obejmować cykl spotkań, w
czasie których dzieci będą miały okazję samodzielnie stworzyć
ceramikę np. miseczkę lub kubek.

W ramach spotkań uczestnicy mogą wykonywać prace
różnorodnymi technikami, stosując np. quilling, decoupage,
origami 3D, papierowa wiklina i inne. Zajęcia obejmują
zarówno pojedyncze spotkania wykorzystujące
półprodukty, jak i cykl warsztatów, w czasie których
wykonywane mogą być rękodzieła wymagające
długotrwałej pracy.

WARSZTATY WITRAŻU
Warsztaty obejmują zarówno poznanie wyposażenia
pracowni i obsługi podstawowych narzędzi stosowanych
w czasie wykonywania witraży, jak tworzenie ich krok po
kroku, od podstaw. Zajęcia mogą być oparte na gotowych
półproduktach lub obejmować cykl spotkań w czasie
których dzieci będą miały okazję samodzielnie stworzyć
witraż.

WARSZTATY SZKŁA ARTYSTYCZNEGO
Uczestnicy warsztatów przede wszystkim poznają bardzo
nowatorską technikę jaką jest fusing. Polega on na łączeniu pod
wpływem odpowiedniej temperatury elementów szklanych o
różnych kształtach, kolorach, gatunkach w całość przyjmującą
formy przestrzenne. Uczestnicy tworzyć mogą talerze, podkładki,
wisiorki i wiele innych.

Oferta Warsztatów Artystycznych 
dla firm i instytucji 

32  793 64 98 kontakt@fundacjarodzin.pl



CENNIK OFERTY
WARSZTATOWEJ
 D LA  F IRM I  INSTYTUCJ I

WARSZTATY JEDNORAZOWE

pracownia rękodzieła
pracownia ceramiki
pracownia szkła artystycznego

CZAS TRWANIA

CENA WARSZTATU

90 minut

40 zł / osoba - powyżej  10 osób

32  793 64 98

kontakt@fundacjarodzin.pl

60 zł / osoba - do  10 osób

WARSZTATY W SIEDZIBIE FIRMY LUB INSTYTUCJI

CZAS TRWANIA

CENA WARSZTATU (Z DOJAZDEM)

90 minut

40 zł / osoba 
50 zł / osoba
50 zł / osoba

W przypadku warsztatu ceramicznego z wykorzystaniem gliny, czas oczekiwania na wypał trwa tydzień

pracownia rękodzieła
pracownia ceramiki
pracownia szkła artystycznego


