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Zapraszamy	  do	  nowo	  otwartej	  Pracowni	  

i	  sklepu	  kreatywnego	  	  na	  Ursynowie	  !	  	  
	  
	  

W	  Pracowni	  przez	  cały	  rok	  prowadzone	  są	  warsztaty	  tematyczne,	  które	  odbywają	  się	  w	  formie	  zajęć	  
grupowych.	  Podczas	  zajęć	  projektujemy	  i	  wykonujemy	  biżuterię,	  malujemy	  koszulki,	  worki	  i	  torby,	  

robimy	  witraże	  ,	  zdobimy	  metodą	  decupage	  przedmioty,	  tworzymy	  niepowtarzalne	  filcowe	  breloczki	  
Wszystko	  wykonujemy	  ręcznie	  pod	  opieką	  wykwalifikowanego	  personelu.	  Nasi	  pracownicy	  są	  pełni	  
pomysłów	  i	  zawsze	  uśmiechnięci.	  

Pracownia	  zapewnia	  fartuchy	  i	  wszystkie	  potrzebne	  artykuły	  do	  zajęć	  	  Warsztaty	  skierowane	  są	  
zarówno	  do	  dzieci	  jak	  i	  młodzieży	  .	  

Wszystkie	  warsztaty	  zaczynają	  się	  z	  początkiem	  roku	  szkolnego	  i	  trwają	  przez	  cały	  rok	  szkolny.	  

Dla	  grup	  szkolnych	  proponujemy	  godziny	  przed	  południowe	  od	  godz.	  10	  od	  poniedziałku	  do	  piątku.	  

	  

Nasza	  pracownia	  jest	  w	  stanie	  przyjąć	  grupy	  do	  16	  osób	  jednorazowo	  

Cena	  jednorazowych	  90	  minutowych	  zajęć	  to	  40	  zł	  od	  osoby	  	  
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Warsztaty dla Dzieci  

 

 
 
Zajęcia zorganizowane dla dzieci w 
wieku 7-12 lat. Dzieci poznają 
proste techniki zdobienia i tworzenia 
przedmiotów, używając bezpieczne 
produkty wysokiej jakości, 
nieuczulające, które łatwo usunąć za 
pomocą wody. 
Tematy warsztatów dziecięcych 
obejmują wszystkie grupy 
tematyczne, starannie dobieramy 
jednak produkty które są proste, i 
pozwalają na otrzymanie finalnego 
efektu podczas zajęć, jak np. farby i 
tusze które nie wymagają długiego 
czasu schnięcia. Czas trwania 90 
min  
 
 
 
 
 

Warsztaty Dekoracji 

 

 
Zajęcia dla dzieci 
młodzieży  obejmujące tworzenie 
i zdobienie przedmiotów 
użytkowych i przeróżnych 
dekoracji.   
Pracownia zapewnia wszystkie 
przybory do warsztatów. 
Przewidziany czas trwania zajęć to 
90 min, jednakże mogą nieznacznie 
się przedłużyć w zależności od 
używanej techniki. 
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 Warsztaty Decoupage 

 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży 
obejmujące zdobienie przedmiotów 
użytkowych i przeróżnych dekoracji 
używając techniki decoupage.   
Pracownia zapewnia wszystkie 
przybory do warsztatów 
Przewidziany czas trwania zajęć to 90 
min, jednakże mogą nieznacznie się 
przedłużyć. 

 

 

Warsztaty Biżuterii 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży 
obejmujące tworzenie bransoletek, 
naszyjników, wisiorów, broszek i 
kolczyków z gotowych elementów 
używając prostych technik. Nie 
wymagana jest znajomość tworzenia 
biżuterii. 
Pracownia zapewnia wszystkie 
przybory do warsztatów, można też 
przynieść swoje elementy. 
Przewidziany czas trwania zajęć to 
dwie godziny, jednakże mogą 
nieznacznie się przedłużyć. 
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Warsztaty Tekstylia 

 

 
 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas 
których, używając prostych technik, 
można zrobić sobie coś nowego, coś 
przerobić lub odnowić wygląd rzeczy 
która nie wygląda juz tak atrakcyjnie 
jak kiedyś.  
Nie wymagana jest umiejętność 
szycia, stosujemy proste rozwiązania i 
nowości rynkowe. 
Pracownia zapewnia wszystkie 
przybory do warsztatów, można też 
przynieść swoje artykuły do 
przerobienia. 
Przewidziany czas trwania zajęć to 
dwie godziny, jednakże mogą 
nieznacznie się przedłużyć zależnie od 
tematu zajęć. 
 

 

 

Warsztaty Renowacji 

 

 
 
 
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych 
obejmujące renowacje przedmiotów 
użytkowych. Zachęcamy do 
przynoszenia swoich przedmiotów 
jak stare ramki na obrazy, pudełka i 
małe przedmioty użytkowe. Ze 
względu na ograniczoną przestrzeń, 
nie jesteśmy w stanie pomieścić 
przedmioty i artykuły o dużych 
parametrach.   
Pracownia zapewnia wszystkie 
przybory potrzebne do renowacji 
przedmiotów. 
Przewidziany czas trwania zajęć to 
dwie godziny, jednakże mogą 
nieznacznie się przedłużyć w 
zależności od używanych technik. 

Zapraszamy	  do	  naszej	  pracowni	  	  

Kontakt	  pod	  nr	  telefonu	  	  662	  420	  367	  oraz	  poprzez	  formularz	  na	  naszej	  stronie	  www.	  robiszmasz.pl	  


