Letak delavnice LEPO IN UPORABNO

Namen: Motivacijska načrtovalska delavnica “LEPO IN UPORABNO” je namenjena vam, če želite
samo ščepec pomoči pri urejanju lastnega doma. En dan s strokovnjakom ustvarjanje okrepi in olajša.
V skupini izdelate svoj osnutek vrta in osnove za finančni in terminski plan.
Metoda: Mentorica razumljivo in strokovno razloži potencial, ki ga ima vrt, da bo vam po meri.
Razlaga je podprta s slikovnim gradivom, vzorci materialov, soočenjem z resničnim vrtom. Udeleženci
uporabljate predstavitev lastnega vrta s 3D maketo, izvajate vaje na terenu, se pogovarjate in
izmenjujete mnenja in izkušnje, se poglabljate vase, uporabljate internet in tiskano gradivo, ipd.
Število udeležencev: Na delavnici je lahko največ 7 parov (en par za en vrt).

Po zaključku delavnice boste imeli
1. lasten osnutek vrta
2. maketo vrta s hišo
3. priročnik in opomnik
4. seznam materialov, mojstrov in trgovin
5. izkušnjo, da boste sposobni slediti življenjskim spremembam in spreminjati svoj vrt
6. znance, ki vam lahko pomagajo pri izvedbi

Termini sobotnih delavnic:

1.) 30.3.2013

2.) 20.4.2013

3.)27.4.2013

od 11-18:00

Organizator si pridržuje pravico do prestavitve termina ali odpovedi glede na število prijavljenih.

Lokacija:
Gradivo, ki ga pošljete
do četrtka pred terminom:

Gradivo, ki ga prinesete:
Cena:
TR ALEJA inženiring d.o.o:
BIC banke:

Vila Veselova, Veselova 14, Ljubljana
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
Tloris situacije iz projekta za gradbeno dovoljenje, če ustreza
dejanskemu stanju, sicer pa izmero parcele po naših navodilih.
izrezki iz revij, fotografije vam všečnih primerov
par
…….120€ + DDV
posameznik
…….. 80€ + DDV
SI56 0201 0001 5482 233, sklic : datum delavnice
LJBASI2X

Prijavnica na delavnico LEPO IN UPORABNO

Termin delavnice:________________

Oseba 1 ime in priimek: _______________________________________________________________
Oseba 2 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, info@aleja-ing.com

