
Harmonogram 

kursów i warsztatów

Kursy kroju i szycia - dla początkujących 

Program kursu: 

MODUŁ I TECHNICZNY 

1. Obsługa i konserwacja maszyny do szycia 

2. Zasady BHP związane z korzystaniem z maszyny do szycia 

3. Obsługa overlocka i coverlocka 

4. Omówienie rodzajów stopek 

5. Omówienie Rodzajów ściegów maszynowych 

6. Elementy materiałoznawstwa 

7. Omówienie podstawowych pojęć związanych z krawiectwem 

8. Nauka zdejmowania miary 

9. Nauka przeliczania ilości potrzebnego materiału w odniesieniu do rozmiarów 

MODUŁ II PRAKTYCZNY 

A) DOM 

1.Nauka szycia poszewki 40 cm x40 cm 

3. Nauka szycia dwustronnej torby ( na zakupy, na plażę, na siłownię) 

3. Nauka szycia fartuszka kuchennego 

B) ODZIEŻ DAMSKA 

4. Nauka szycia tuniki damskiej ( na ramiączka, z krótkim lub długim rękawem 

do wyboru) 

5. Nauka szycia bluzy damskiej

6. Nauka szycia sukienki - mala czarna 

7. Nauka szycia spodni damskich 

C) ODZIEŻ DZIECIĘCA 

8. Nauka szycia bluzy dziecięcej 

9. Nauka szycia spodni dresowych dziecięcych lub legginsów 

10. Nauka szycia czapki dziecięcej 

11. Nauka szycia komina dziecięcego 

12. Nauka szycia spódniczki z koła 

*Program autorski - wszelkie prawa zastrzeżone

strefakrojuiszycia.pl

cena: 600 zł/os. (40 godz.)
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Terminy

Wrzesień

04.09.2017 PONIEDZIAŁEK godz. 9:00 - 15:00 

06.09.2017 ŚRODA godz. 9:00 - 15:00 

11.09.2017 PONIEDZIAŁEK godz. 9:00 - 15:00 

13.09.2017 ŚRODA godz. 9:00 - 15:00 

18.09. 2017 PONIEDZIAŁEK godz. 9:00 - 15:00 

20.09.2017 ŚRODA godz. 9:00 - 14:00 

25.09.2017 PONIEDZIAŁEK godz. 9:00 - 14:00

EDYCJA W TYGODNIU - 

PONIEDZIAŁKI I ŚRODY RANO

Październik

02.10.2017 PONIEDZIAŁEK godz. 9:00 - 15:00 

04.10.2017 ŚRODA godz. 9:00 - 15:00 

09.10.2017 PONIEDZIAŁEK godz. 9:00 - 15:00 

11.10.2017 ŚRODA godz. 9:00 - 15:00 

16.10.2017 PONIEDZIAŁEK godz. 9:00 - 15:00 

18.10.2017 ŚRODA godz. 9:00 - 14:00 

23.10.2017 PONIEDZIAŁEK godz. 9:00 - 14:00 

EDYCJA W WEEKENDY 

01.10.2017 NIEDZIELA godz. 8:00 - 17:00 

07.10.2017 SOBOTA godz. 8:00 - 17:00 

08.10.2017 NIEDZIELA godz.8:00 - 17:00 

22.10.2017 NIEDZIELA godz. 8:00 - 17:00 

28.10.2017 SOBOTA godz.17:00 - 21:00

EDYCJA W TYGODNIU - 

PONIEDZIAŁKI I ŚRODY RANO

Listopad

06.11.2017 PONIEDZIAŁEK godz. 9:00 - 15:00 

08.11.2017 ŚRODA godz. 9:00 - 15:00 

13.11.2017 PONIEDZIAŁEK godz. 9:00 - 15:00 

15.11.2017 ŚRODA godz. 9:00 - 15:00 

20.11.2017 PONIEDZIAŁEK godz. 9:00 - 15:00 

22.11.2017 ŚRODA godz. 9:00 - 14:00 

27.11.2017 PONIEDZIAŁEK godz. 9.00 - 14.00 

EDYCJA W WEEKENDY 

04.11.2017 SOBOTA godz.9:00 - 17:00 

5.11.2017 NIEDZIELA godz.9:00 - 17:00 

18.11.2017 SOBOTA godz. 17:00 - 22:00 

19.11.2017 NIEDZIELA godz. 9:00 - 17:00 

25.11.2017 SOBOTA godz. 17:00 - 22:00 

26.11.2017 NIEDZIELA godz. 9:00 - 15:00

EDYCJA W TYGODNIU - 

PONIEDZIAŁKI I ŚRODY RANO

Grudzień

04.12.2017 PONIEDZIAŁEK godz.9:00 - 15:00 

06.12.2017 ŚRODA godz. 9:00-15:00 

11.12.2017 PONIEDZIAŁEK godz. 9:00 - 15:00 

13.12.2017 ŚRODA godz. 9:00-15:00 

14.12.2017 CZWARTEK godz. 9:00 - 15:00 

18.12.2017 PONIEDZIAŁEK godz.9:00 - 14:00 

19.12.2017 WTOREK godz. 9:00 - 14:00 

EDYCJA W WEEKENDY 

02.12.2017 SOBOTA godz. 17:00-22:00 

03.12.2017 NIEDZIELA godz. 9:00 - 17:00 

09.12.20417 SOBOTA godz. 17:00 - 22:00 

10.12.2017 NIEDZIELA godz. 9:00 - 17:00 

16.12.2017 SOBOTA godz. 17:00 - 22:00 

17.12.2017 NIEDZIELA godz. 8:00 - 17:00

EDYCJA W TYGODNIU - 

PONIEDZIAŁKI I ŚRODY RANO
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Kurs konstrukcji i projektowania odzieży II stopnia 

cena: 670 zł /os. (46 godz.) 

570 zł /os. (dla osób, które skorzystały już z naszych kursów.  

Program kursu : 

1. Punkty pomiarowe na ciele 

2. Przygotowanie do wykonania pomiarów 

3. Budowa teoretycznej siatki konstrukcyjnej ciała 

4. KONSTRUKCJA SPODNI podstawowych 

5. KONSTRUKCJA KOSZULI podstawowej 

6. KONSTRUKCJA ŻAKIETU podstawowego 

7. Wybór jednej z powyższych konstrukcji do odszycia 

8. Wymodelowanie według projektu 

9. Krojenie i zszywanie do pierwszej przymiarki 

10.Szycie 

11. Materiałoznawstwo odzieżowe - wykład i ćwiczenia 

KURS KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM 

- odszycie wybranej części garderoby 

*Program autorski - wszelkie prawa zastrzeżone

Terminy zjazdów 

10.11.2017 godz. 16:00 - 22:00 

11.11.2017 godz. 8:00 - 16:00 

17.11.2017 godz. 16:00 - 22:00 

18.11.2017 godz. 8:00 - 16:00 

24.11.2017 godz. 16:00 - 22:00 

25.11.2017 godz. 8:00 - 16:00 

28.11.2017 godz. 16:00 - 20:00
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Warsztaty tematyczne 

Wrzesień

PARKA (damska, męska lub dziecięca) 

dwa dni / 16godzin/ 

02.09.2017 8:00 - 15:00 

03.09.2017 9:00 - 18:00 

CENA: 240 zł / os. 

Cena dla osób które skorzystały już z naszej oferty: 180 zł 

Ostatni raz w tym roku !! NIE CZEKAJ!

KURTECZKA_PIKOWANA ( damska, męska lub dziecięcia) 

dwa dni/ 12 godzin 

11.09.2017 - 16:00 - 22:00 

13.09.2017 - 16:00 - 22:00 

CENA: 220 zł / os.

Cena dla osób które skorzystały już z naszej oferty: 160 zł

NOWOŚĆ ������ 

TWORZYMY WYKROJE - WARSZTATY TECHNICZNE 

➡ na warsztatach nauczysz się poprawnej techniki 

odrysowywania formy odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej 

na górną i dolną część ciała. 

➡ na warsztatach nauczysz się modernizować stworzone 

formy odzieży ( rozmiar, fason, krój) 

19.09.2017 godz. 16:00 - 22:00 

CENA: 90 zł / os.

WARSZTATY_SZYCIA_NERKI 

materiał dowolny, może być również whaspapa 

26.09.2017 godz. 16:00 - 22:00 

CENA PROMOCYJNA: 69.99 zł / os.
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WARSZTATY SZYCIA "MISZ MASZ-SZYJEMY CO CHCEMY" 

27.09.2017 godz. 16:00 - 22:00 

CENA: 90 zł / os. 

cena dla osób które skorzystały już z naszej oferty: 75.00 zł

KARDIGAN & NARZUTKA DAMSKA 

28.09.2017 godz. 16:00 - 22:00 

CENA: 90 zł / os. 

cena dla osób które skorzystały już z naszej oferty : 75.00 zł

Październik

PŁASZCZYK FLAUSZOWY 

12.10.2017 godz.16:00 - 22:00 

CENA: 90 zł

PLISOWANIE_TKANIN Z DOMINIKĄ SYCZYŃSKĄ 

Podczas szkolenia Dominika nauczy Was jak tworzyć 

trójwymiarowe formy z płaskich arkuszy i kawałków tkanin. 

Nauczcie się całego wachlarza plisowania tkanin wliczając do 

tego kluczowe metody stosowane w najsłynniejszych 

domach mody ( metody: Accordion,Knife, box, Upright, 

Curved, Twisted) 

15.10.2017 godz. 10:00 - 16:00 

CENA: 260 zł

NAUKA SZYCIA ODZIEŻY DWUSTRONNEJ- bluza 

16.10.2017 + 18.10.2017 dwa dni / 12 godzin / 16:00 - 22:00 

CENA: 240 zł / os 

cena dla osób które skorzystały już z naszej oferty 149 zł !!!
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WARSZTATY_SZYCIA "MISZ MASZ - SZYJEMY CO CHCEMY" 

17.10.2017 godz. 8:00 - 15:00 

CENA: 90 zł / os 

cena dla osób które skorzystały już z naszej oferty: 75.00 zł

WARSZTATY_SZYCIA "MISZ MASZ - SZYJEMY CO CHCEMY" 

24.10.2017godz.16:00 - 22:00 

CENA: 90 zł / os 

cena dla osób które skorzystały już z naszej oferty: 75.00 zł

!! NOWOŚĆ !! 

WARSZTATY SZYCIA SPODNI 

( na tych warsztatach popracujemy na innym materiale niż 

dresówka, uszyjemy spodnie na miarę, eleganckie na kant lub 

uniwersalne do chodzenia na co dzień, zapinane na zamek, z 

kieszeniami lub bez, możesz wykorzystać dowolny materiał 

nawet ekoskórę lub prawdziwy jeans!! ) 

25.10.2017 + 26.10.2017 dwa dni / 12 godzin / 16:00 - 22:00 

CENA PROMOCYJNA: 149 zł / os

EKRANY OKIENNE, ROLETY, PANELE_OKIENNE 

29.10.2017 godz.9:00 - 17:00 

CENA: 120 zł / os
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Ważne informacje 

Część wspólna do wszystkich pozycji: 

- szyjemy na maszynach znajdujących się w naszej pracowni 

- szyjemy na overlockach znajdujących się w naszej pracowni 

- korzystamy ze wszelkich akcesorii krawieckich i 

pasmanteryjnych znajdujących się w naszej pracowni 

- każdy uczestnik po ukończonym kursie otrzymuje 

zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej 

- każdy uczestnik po zakończonych warsztatach otrzymuje 

certyfikat potwierdzający udział w warsztatach 

- szyjemy na własnych tkaninach - wykaz potrzebnych tkanin 

oraz szczegółowe informacje dotyczące kursów i warsztatów 

wysyłane są drogą meilową. 

WAŻNE: 

- gwarancją uczestnictwa w warsztatach i w kursach jest: 

wpłata zaliczki 

- warsztaty - 100% ceny 

- kursy - 100 zł 

Numer konta do przelewu, oraz wszystkie szczegółowe 

informacje dotyczące warsztatów i kursów wysyłane są na 

adres e- mail podany podczas telefonicznego zapisu. 

W przypadku rezygnacji z kursu lub warsztatów zaliczka nie 

podlega zwrotowi. 

Organizator szkolenia ma prawo odwołać warsztaty lub kurs w 

przypadku braku wymaganej ilości osób. Wówczas 

informujemy, max. 7 dni przed dniem rozpoczęcia warsztatów 

lub kursu, oraz dokonujemy zwrotu wpłaconej zaliczki. 
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Jako Ośrodek Szkolenia osób dorosłych i dzieci 

- POSIADAMY AKREDYTACJĘ KURATORA OŚWIATY 

- WPIS DO RIS - Rejestr Instytucji Szkoleniowych 

**** Wydawane przez nas zaświadczenia o ukończonym kursie 

i certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w warsztatach są 

respektowane przez pracodawców, Powiatowe Urzędy Pracy 

i inne instytucje, z racji tego, że usługi edukacyjne które 

świadczymy mają na celu podnoszenie i/lub nabywanie 

KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH !! ***** 

DYSPONUJEMY_BAZĄ_NOCLEGOWĄ 

Dla osób przyjezdnych przygotowaliśmy dwa warianty 

1. Noclegi w Hotelu Alpex**** Zabrze ul. Franciszkańska 8 - 1km 

od naszej pracowni - cena noclegu od 120 zł / os 

2. Nocleg w Hostelu Giudo Zabrze ul. 3go Maja 93a - 5km od 

naszej pracowni - cena noclegu od 49 zł/ os 

Współpracujemy_z_Powiatowymi_Urzędami_Pracy z terenu 

całej Polski - jeśli jesteś osobą bezrobotną zgłoś się do działu 

szkoleń i zapytaj o możliwość sfinansowania szkolenia. 

Chcąc wskazać naszą instytucję wypełniając BON 

SZKOLENIOWY o sfinansowanie szkolenia w URZĘDZIE PRACY 

podaj poprawne DANE_NASZEGO_OŚRODKA 

K. Dzienis , M. Polko s.c. Specjalna Strefa Szkoleń 3S 

41-800 Zabrze ul.Wolności 94 

NIP: 648 275 77 90 

Zapisy przyjmujemy wyłącznie telefonicznie 

792-002-264 

792-002-286

http://strefakrojuiszycia.pl/

