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Termíny ŠKOLA ŠITIA A2 – Šijeme z Burdy  od 16 do 19,00 hod  v kurzovni 
Patchworkparty, BBC1, Plynárenská 1 

 

  
September – október 2019  
1 e-lekcia Darček zdarma – elektronická lekcia Urob si vlastnú figurínu V domácich podmienkach 

2 lekcia Patchworkparty BBC1, Plynárenská 1 Ako na strihovú prílohu (tvorba 
strihu na postavu, úpravy strihu, 
materiály, ušitie vzoriek na  zips, 
gombík, záševok 

27.09.2019 16.00-19.00 hod 

3 lekcia Patchworkparty BBC1, Plynárenská 1 Urob si svoj prvý strih na top  či šaty 
ako predĺžený top 1 

04.10. 2019 16.00-19.00 hod 

 
4 lekcia Patchworkparty BBC1, Plynárenská 1 Uši si svoj prvý top  či šaty 2 11.10.2019 16.00-19.00 hod 

5 lekcia Patchworkparty BBC1, Plynárenská 1 Uši si svoj prvý top  či šaty 3 18.10.2019 16.00-19.00 hod 

6 lekcia Patchworkparty BBC1, Plynárenská 1 Uši si svoje prvé nohavice či sukňu 1 25.10.2019 16.00-19.00 hod 

 
7 lekcia Patchworkparty BBC1, Plynárenská 1 Uši si svoje prvé nohavice či sukňu 2 08.11.2019 16.00-19.00 hod 

8 lekcia Patchworkparty BBC1, Plynárenská 1 Dokončovanie, začisťovanie, 
zdobenie (ozdobné štepovanie, rôzne 
šijacie pätky, našívanie ozdobných 
prúžkov...) 

15.11.2019 16.00-19.00 hod 

    

 
TIP 1: Kurz AZ1 – Úvod do patchworku   
TIP 2: Kurz AZ2  Zaujímavé patchworkové techniky  
TIP 3: Kurz AZ7 – Vianočné projekty 
TIP 4: Víkendový kurz patchworku AZ1S 
 

Cena kurzov: 
Každá lekcia v dĺžke 180 minút je v cene 30Eur.  Lekcie na seba nadväzujú.  K balíkom  lekcií  2-8 dostávate aj darček – 
elektronickú lekciu č.1 zdarma. Minimálny počet v kurze sú 3 osoby a maximálny počet je 7 účastníkov. 
 
AKCIA: Pri zakúpení všetkých 7+1 lekcií A2 a platbu vopred dostávate zľavu 20 % - tj. za celý kurz A2 zaplatíte iba 
168Eur.  
 
Za vymeškané lekcie sa poplatok nevracia. Doplniť si zmeškanú lekciu v nasledujúcom kurze je možné v prípade, že je 
v kurze voľné miesto.  
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Cena kurzu obsahuje vysvetlenie postupov,  počas kurzu vlastný stôl 75x150cm, kvalitný  šijací stroj Bernina, 
pomôcky na značkovanie, rezanie a žehlenie.   
 
V rámci kurzu máte k dispozícii občerstvenie vo forme kávy, čaju či minerálky.  Učebňa je klimatizovaná. 
 
V cene kurzu nie je zahrnutý materiál. Ak sa rozhodnete pre jeho kúpu v patchworkparty, máte ako kurzistka nárok na 10% 
zľavu na nákup látok 
 
Na konci kurzu dostáva každý absolvent bonusovú poukážku na zľavu pri nákupe šijacej techniky v našom obchode 
Patchworkparty. 
 
Prihlásiť sa môžete: 
* emailom na slovakova@patchworkparty.sk 
* telefonicky na 02/5441 3742 
* osobne v predajni Patchworkparty, Bratislava Business Center 1, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava počas otváracích hodín 
predajne 
 

 


