Přihláška na kurz kresby „Portrét psa pastelkami“
Prosím vyplňte - zakroužkujte
Jméno, příjmení:
Adresa:
Telefon:
Email:
Zkušenosti s kreslením:

Začátečník

Pomůcky ( Podrobnosti na straně 2 ):

vlastní

-

středně pokročilý
-

-

pokročilý

Balíček „Start“

Kurzy se snažím pořádat jednou měsíčně kromě letních prázdnin, konkrétní termín je vždy
vyhlášen na webových stránkách www.portretyzvirat.cz a facebooku.
Odesláním této přihlášky se závazně přihlašuji k účasti na kurzu kreslení na téma „Portrét psa
pastelkami“. Minimální počet přihlášených pro otevření kurzu jsou 4 osoby.

Informace o kurzu:
Kurz vede Nikol Charvátová a bude obsahovat:





Krátké povídání o technice, materiálech
Rozkreslování se na cvičných listech, které jsou pro vás připraveny
Skicování portrétu
Samotná kresba psa, formát A4

„Na první lekci kreslí každý stejný portrét psa. Kolik toho za celý den stihneme, záleží na
pečlivosti každého jednotlivce. Cílem není odnést si hotový obraz, nýbrž pochopit techniku, kterou
kreslím. „
Prosím, dostavte se na kurz včas, probíhat bude od 9:00-17h. Sejdeme se před vchodem do Mateřské
školy na adrese Libčická 6, Praha 8.
-

autobusem č. 152 a 183 ze stanice metra Kobylisy, zastávka Čimice
autem. V ulici není problém s parkováním přímo před vchodem do budovy

Při příchodu mi volejte na tel. 736 432 678

Co budete potřebovat?







Notebook či tablet jako zdroj předlohy. Fotografii psa, kterého budeme kreslit, Vám zašlu na
email. Pokud Vám jako předloha stačí tištěná forma, notebook nosit nemusíte. Tištěné předlohy
dostanete na kurzu.
Pokud máte a chcete vyzkoušet i své pastelky, vezměte je s sebou. Kreslíme primárně s Faber
Castell - Polychromos, ale můžete si vyzkoušet odlišnosti těch Vašich.
Vlastní jídlo, pití. ( mikrovlnka k dispozici). Na oběd je možná objednávka pizzy
Desky na odnos kresby ( na místě možné zakoupit kartonovou obálku)
Přezůvky ( v učebně máme koberec)

Pomůcky
Pomůcky si můžete nakoupit dle uvedeného seznamu, nebo využít balíčku START. Cena za balíček není
zahrnuta v ceně kurzovného a činí 590 Kč.
Obsahuje:







10 ks pastelek Faber Castell Polychromos
Ořezávátko
Plastická guma
Bílý gelový fix
5 ks vzorků papíru Fabriano Disegno 4 smooth
Originální kartonová krabička na pastelky

Pokud nechcete využít balíčku START, prosím o donesení věcí na kurz dle
seznamu níže. Nově lze pomůcky zakoupit výhodně v eshopu
www.radostpromaminku.cz – Balíček na kurz kreslení Nikol Charvátové.












Pastelky Faber Castell Polychromos:
č.101 ( bílá)
č.199 ( černá)
č.132 ( light flesh)
č.179 ( bistre)
č.103 ( ivory)
č.146 ( sky blue)
č.283 (burnt siena)
č.230 ( cold grey I)
č.233 ( cold grey IV)
č.181 ( paynes grey)

-

plastická guma ( modrá stírací pryž)
ořezávátko ( ideálně kovové )
bílý gelový fix s tenkou stopou ( Uni – Ball signo 153)

Cena a platba
Cena za kurz je 1500,-. Druhá účast na kurzu sleva 5%, třetí a další 10%. Cena za balíček start je 650 Kč.
Přihlaste sebe a vezměte s sebou druhou osobu. Oba pak mají slevu 5% na první lekci.
Č.ú.: 1433569010/3030 ( Air Bank). Do zprávy pro příjemce napište svoje příjmení – kurz. Po zaslání
vyplněné přihlášky Vám bude zaslána zálohová faktura.
Odhlášení se a storno poplatky




15 a více kalendářních dní před konáním kurzu – výše vrácené částky poplatku 100%
8 – 14 kalendářních dní před konáním kurzu – výše vrácené částky poplatku 50%
7 a méně kalendářních dní před konáním kurzu – výše vrácené částky poplatku 0%

Doplňkový sortiment
Na místě lze zakoupit:











kreslící sololitovou podložku - 100,jednotlivé odstíny pastelek Faber Castell Polychromos - kus 45,blok pauzovacích papírů pod ruku proti zašpinění A3 - 70,bílý gelový fix Uni-Ball signo 153 - 70,plastická guma - 25,ořezávátko - 25,jehlice pro přenos kresby – 20,kartonovou obálku na odnos kresby - 20,papíry Fabriano Disegno 4 smooth – 20 x 30cm – 10 Kč, 20 x 15cm - 5 Kč
Kniha „portréty podle fotografie“ – 330 Kč

Účast na dalších kurzech
Velice uvítám každou tvář, se kterou se potkám na dalších kurzech. Po absolvování prvního již můžeme
společně pracovat na kresbě dle vlastního výběru, po schválení lektorem. Pokud si donesete vlastní
kvalitní předlohu, můžete kreslit svého psa nebo kočku, na všem se již domluvíme individuálně.

„Velice se na všechny těším a na zážitky, které si z kurzu odnesete!“
S pozdravem,
Nikol Charvátová – Portréty zvířat

www.portretyzvirat.cz – tel.: 736 432 678 – email: portretyzvirat@gmail.com

