PŘÍPRAVNÝ KURZ K TALENTOVÉ ZKOUŠCE
Kurz je určen žákům, kteří se ve školním roce 2022/2023 připravují na příjímací zkoušky na střední školu
uměleckého směru.
Obory:

Oděvní design (82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů)
Grafický design (82- 41-M/05 Grafický design)
Design interiéru a bytových doplňků (82-41-M/14 Textilní výtvarnictví)

KURZ č. 1

KURZ č. 2

PONDĚLKY 17:30 – 20:00 hodin
17. 10., 24. 10., 31. 10., 7. 11., 14. 11. 2022
SOBOTY 9:00 – 14:30 hodin
12. 11., 26. 11. 2022 (4 lekce)

ČTVRTKY 17:30 –20:00 hodin
20. 10., 3. 11., 10. 11., 24. 11., 1. 12. 2022
SOBOTY 9:00 –14:30 hodin
5. 11., 3. 12. 2022 (4 lekce)

Místo konání: Výtvarné ateliéry, ulice U Dráhy 1280, Lysá nad Labem
Rozsah kurzu: 9 lekcí
- Součástí kurzu je i možnost posouzení a konzultace domácích prací.
- Žákům jsou k dispozici výtvarný ateliér, malířské stojany, kreslicí kartony.
Program:
- perspektiva, válce, koule (rotační perspektiva), draperie, zátiší, kresba hlavy, perokresba, barva,
abstrakce, zjednodušování, stylizace
Cena kurzu: 3.900,- Kč
- platba výhradně na účet: 7935191/0100
- VS bude sdělen emailem spolu s potvrzením o zařazení do kurzu
Co s sebou na každou lekci:
- přezůvky, měkkou tužku č. 4, 6, 8, měkkou gumu, temperové barvy a ploché štětce, perko dámské,
černou tuš
- na sobotní lekce svačinu/oběd
Přihlášky (samostatný dokument):
- Zasílejte emailem na sekretariat@ogdlysa.cz do 13. 10. 2022.
- Při naplnění kapacity budete informováni o zařazení do seznamu náhradníků v pořadí dle obdržení
přihlášky.
Storno podmínky:
- Vrácení kurzovného je možné při odhlášení se z kurzu písemně na sekretariat@ogdlysa.cz do 15. 10.
2022.
- Při neúčasti na lekci se kurzovné nevrací.
- V případě, že by došlo ke zrušení kurzu ze strany SŠD, bude účastníkům vrácena celá částka
kurzovného, případně částka 430,- Kč za neuskutečněnou lekci.
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