С КУЛПТУРИ ОТ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛEНЧУЦИ / КАРВИНГ/
С ЕМИНАР ВЪВЕЖДАЩ В ОСНОВНИТЕ ТЕХНИКИ ЗА РАБОТА
Д АТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСА: 2 6 И 2 7 МАРТ 2 0 1 1 Г.
М ЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: ХОТЕЛ „ Г ОЛДЪН Т ЮЛИП Б ИЗНЕС Х ОТЕЛ В АРНА”

ПРОГРАМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
ЛЕКТОРИ:

В Е С Е Л И Н А С Л А В Ч Е В А W W W. C A R V I N G - B G . E U , Ю Р И Д И М О



1 ден



08:30 – 9:00 сутрешно кафе и закуска



09:00 – 9:45 лекция /представяне на изкуството за гравиране на плодове
и зеленчуци/ с мултимедия



09:45 – 10:15 въпроси



10:15 – 10:30 кафе пауза



10:30 – 11:30 демонстрация, видове инструменти и начин на работа с тях



11:30 – 12:00 въпроси



12:00 – 13:00 обедна почивка



13:00 – 15:00 демонстрация

ПРОГРАМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
ЛЕКТОРИ:

В ЕСЕЛИНА С ЛАВЧЕВА, Ю РИ Д ИМО



2 ден



08:30 – 9:00 сутрешно кафе и закуска



09:00 – 12:30 Демонстрационен курс и обучение *.



12:30 – 13:30 обедна почивка



13:30 – 18:00 Демонстрационен курс и обучение *.



*Участниците ще бъдат разделени на групи според нивото на
придобитите до момента зания и умения, уточнени предварително при
записване. Продължителност на всяка работна група – 1час.



ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ БЪДЕ СЪПРОВОДЕНО ОТ



практически занятия за всички участници с осигурени материали: тай-нож, дъска за рязане, плодове и
зеленчуци.



Демонстрация и обучение със професионални инструменти



снимкография за визуализация на идеи от проведени събития



АКО ВАШЕТО ЖЕЛАНИЕ Е ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ и да влезете в света на карвинга, ви

молим, да ни пишете на e-mail: office@bcaso.org


Българска Асоциация по Карвинг www.bcaso.org



Веселина Славчева www.carving-bg.eu



1612 София , ул. Нишава 1, офис 2



Ще се радваме да ни изпратите и отговори на въпросите, поместени по-долу.
Единствената причина да изискаме това от вас е, за да се запознаем предварително с участниците и
общуването ни да протече под знака на едно чудесно споделяне на времето заедно.



ВЪПРОСНИК



име, презиме и фамилия на участника



дата на раждане



образование



настоящи работни ангажименти



Занимавали ли сте се с карвинг и каде сте изучавали?



Притежавате ли умения, които биха могли да бъдат полезни за бъдещото ви професионално развитие
в гревирането (дърворезба, керамика, скулптура, отдават ви се приложните изкуства, др.)?



Занимавали ли сте се с карвиране на органични материали? Защо решихте да се присъедините към
курса?



Какви са вашите очаквания от курса на обучение?



Ще споделите ли с нас най-голямата си мечта?



ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО



след завършване на курса на обучението ви :



ще знаете каква е философията на това уникално азиатско изкуство,



ще знаете критериите за подбиране на необходимите материали.



ще можете да изберете правилните инструменти за постигане на определена
дълбочина на разреза



ще имате знания как да подготвяте бюджети, ценови пакети за своите клиенти



ще сте запознат с материали и инструменти; помощни средства за декориране;
приложение на изкуствени и органични елементи и умелото им съчетаване



ще сте подготвен да презентирате услугите си



СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО (курсът на обучение е придружен от снимков
материал, с помощта на който участниците ще повишат познанията си и ще се
запознаят по-бързо с естеството на преподавания материал)



ВЪВЕДЕНИЕ



защо сте тук и с какво ви предстои да се запознаете?



БАК е създадена през 2010г. с цел популяризиране и представяне на изкуството за
гравиране на плодове и зеленчуци като професия в България. Да възпитава и създава
естетическо отношение към най-малките и обикновенни на пръв поглед неща. Да
създаде професионална българска школа по карвинг, която да дава възможност за
реализация, участия в събития, демонстрации и да излъчва представители за
авторитетни световни и европейски конкурси и фестивали.



Също така да въведе стандарти за обучение в карвинг изкуството в България според
установените европейски практики. Да съдейства за въвеждане на системи за
оценка, акредитация, журиране и др. в карвинг изкуството, както и въвеждане на
основни правила при карвирането.



Идеята за обединяване на професионални карвинг специалисти е с цел създаване на
българска традиция в карвинг изкуството, както и развитие на нови тенденции в нея.



ЦЕНА НА КУРСА: 200 лв. (без ДДС)



*** всички членове на Българска Асоциация по Карвинг /БАК/
и Българска Асоциация на професионалните гогвачи /БАПГ/
ползват отстъпка от 10% от общата сума за курса.



Плащанията се извършват по банков път или в офиса на БАК. За
повече информация можете да се свържете с нас на e-mail
адрес: office@bcaso.org и на тел.: 0888223049; 0888623623



Обслужваща банка: Първа инвестиционна банка АД



Банкова сметка: BG90FINV91501004542631 ; BIC код:FINV9150



Бенефициент: “АДИС ДИЗАЙН” ЕООД



Срок за записване :10.03.2011г.



НАСТАНЯВАНЕ /преференциални цени за периода на събитието за участници/



Стандартна единична стая : 60 лв. /нощувка, закуска, фитнес , безжичен интернет, паркинг,
всички данъци и такси/



Стандартна двойна стая : 80 лв. /нощувка, закуска, фитнес , безжичен интернет, паркинг,
всички данъци и такси/



За резервации: / упоменете събитието при резревация/



Голдън Тюлип Бизнес Хотел Варна, бул. "Христо Ботев" 3 А, 9000 Варна



телефон: + 359 52 683 000



факс: + 359 52 683 098



e-mail: info@goldentulipvarna.com



Срок за резервация :14.03.2011г.

