Letak delavnice DRUŽINSKI VRT PO MERI

Namen: Na delavnici »DRUŽINSKI VRT PO MERI « sodeluje cela družina. Izvajamo jo pri vas doma.
Razvozlamo vaše želje in predstave, naredimo idejni osnutek, razpnemo vrvice in količke, rišemo in
pišemo, sestavljamo kolaže in maketo… pomagamo narediti projektni plan – kaj, za koliko, kdaj in
kdo.
Metoda: Mentorica razumljivo in strokovno razloži potencial, ki ga ima vrt, da bo vam po meri.
Razlaga je podprta s slikovnim gradivom in soočenjem z resničnim vrtom. Udeleženci uporabljate
predstavitev lastnega vrta s 3D maketo, uporabljate internet in tiskano gradivo, izvajate vaje na
terenu, se pogovarjate in izmenjujete mnenja, se poglabljate vase. Predvsem pa je vrt narisan kar na
parceli.
Število udeležencev: zaželena cela družina (vsi stanovalci, do 12 oseb, otroci nad 5 let).

Po zaključku delavnice boste imeli
1. lasten osnutek vrta
2. maketo vrta s hišo
3. projektni plan, priročnik in opomnik
4. zakoličenje na svojem vrtu
5. seznam materialov, mojstrov in trgovin
6. izkušnjo, da boste sposobni slediti življenjskim spremembam in spreminjati svoj vrt

Termini delavnic po dogovoru: predlagajte termin a.)________ b.)________ od 10-16:00
Lokacija vašega vrta:
Gradivo, ki ga pošljete
do 4 dni pred terminom:

Gradivo, ki ga pripravite:

Cena:
TR ALEJA inženiring d.o.o:
BIC banke:

________________________________________________________
Fotografije: pogledi iz hiše na vrt, s ceste na vrt, pogledi z vrta
Vprašalnik, ki vam ga pošljemo ob prijavi
Številko parcele in k.o. da pripravimo grafične podlage
Kopijo tlorisa situacije iz projekta za gradbeno dovoljenje, če ustreza
dejanskemu stanju, sicer pa izmero parcele po naših navodilih.
izrezki iz revij, fotografije vam všečnih primerov
30 količkov s špico, kredo, vrvice 50 m, motiko, lopato, grablje
Kladivo, žeblje, ravne deske, vzorce materialov, ki so vam všeč
Zložljive vrtne stole (št. članov družine + 1), preproga za na vrt
400€ + DDV (v ceni je priprava, gradivo in izvedba delavnice)
SI56 0201 0001 5482 233, sklic : datum delavnice
LJBASI2X

Prijavnica na delavnico DRUŽINSKI VRT PO MERI
Termin delavnice:________________
ime in priimek: _____________________________________________________________________
Stalni naslov plačnika: _______________________________________________________________
Spodaj podpisani/a soglašam glede na Zakon o varstvu osebnih podatkov U.L. RS 59/99, 57/01 in 59/01, da lahko podjetje
pridobljene podatke uporabi izključno za potrebe delavnice, z namenom vodenja internih delovnih in računovodskih evidenc,
dostavljanja dokumentov in obveščanje o zadevah povezanih s projektom.
Kraj, datum :

Podpis:

ALEJA inženiring d.o.o., Iška 51, 1292 Ig,01 3673 103, 041-605-974, www.aleja-ing.com, info@aleja-ing.com

