Českolipská univerzita
3. věku - Jaro 2019

I senioři se chtějí
vzdělávat a zlepšovat

11. 3. 2019 v 15,30
hod

____

ZAHÁJENÍ
V UČEBNĚ
STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÉ
ŠKOLY V ČESKÉ
LÍPĚ

Zlepšujte se
společně s námi
v tom, co vás zajímá

Práce na PC - úprava fotografií a bezpečné sdílení
Rozšiřte si své obzory při práci s počítačem, tabletem nebo chytrým telefonem…
Naučíte se přenášet a zálohovat své soubory, upravovat fotografie, bezpečně je
sdílet s přáteli a mnohé další. Kurzem Vás provede Daniel Dlouhý, lektor
s dlouholetými zkušenostmi v oblasti školení informačních technologií.
Školné za všechna setkání pouze 890 Kč.
Začínáme dne 12. 3. 2019. Celkem 9 setkání, po 2 vyučovacích hodinách, vždy
v úterý od 15,30 na Střední průmyslové škole v České Lípě.

Příroda Českolipska
Seznamte se s přírodními krásami a zajímavostmi našeho regionu. S flórou,
faunou a geologickými specifiky Českolipska Vás provedou odborníci kolektivu
Ing. Zdeňka Vitáčka z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.
Školné za všechna setkání pouze 790 Kč.
Začínáme dne 14. 3. 2019. Celkem 9 setkání, po 2 vyučovacích hodinách, vždy
ve čtvrtek od 15,30 hod ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě.

Bylinky nejen pro zahradníky

____

Nikdy není pozdě
____

Začněte vyplněním
přihlášky
____

Přihlášku najdete na
druhé straně letáku

Lektorky, botaničky a zahradnice Ing. Kateřina Šimon a Ing. Zuzana Bukvičková,
přinesou praktický náhled na znalost, pěstování a využívání bylin v domácnosti.
Součástí bude i workshop pro výrobu bylinné kosmetiky.
Školné za všechna setkání pouze 890 Kč.
Začínáme dne 11. 3. 2019. Celkem 9 setkání, po 2 vyučovacích hodinách, vždy
v pondělí od 17 hod na Střední průmyslové škole v České Lípě.

Osobní kontakt pro předání přihlášky a úhradu vybraného kurzu je možný:
a) Kdy: pátek 15. 2. 2019 a pátek 1. 3. 2019, v době 15 – 16 hod
b) Kde: ve vestibulu domova mládeže SPŠ Česká Lípa, Havlíčkova 443

KONTAKTY:
clu3v@seznam.cz
telefon: 704 417 980

Českolipská univerzita 3. věku - Jaro 2019
Přihláška do kurzu
Jméno a příjmení:

……………………………………………………………………………………………………………….

Bydliště:

………………………………………………………………………………………………………………..

Datum narození:

………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon:

………………………………………… E-mail: …………………………………………………………...

Kurz (zakroužkujte)

Práce na PC – úprava fotografií a bezpečné sdílení

C

Příroda Českolipska
Bylinky nejen pro zahradníky

Vyberte platbu

C
C Úhrada hotově – kontakty viz 1. strana
Převodem na účet – elektronicky obdržíte fakturu s náležitostmi k úhradě
C

Přihlášku odevzdejte prosím osobně nebo elektronicky na e-mail clu3v@seznam.cz .

Osobní kontakt pro předání přihlášky a úhradu vybraného kurzu je možný:
a) Kdy: pátek 15. 2. 2019 a pátek 1. 3. 2019, v době 15 - 16hod
b) Kde: ve vestibulu domova mládeže SPŠ Česká Lípa, Havlíčkova 443

Ponechává si zájemce – přihlášený jako potvrzení
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Potvrzení o přihlášení do kurzu
Kurz (zakroužkujte)

Práce na PC – úprava fotografií a bezpečné sdílení

Příroda Českolipska

Vybraná platba

C
C Bylinky nejen pro zahradníky
C Úhrada hotově – kontakty viz 1. strana
Převodem na účet – elektronicky obdržíte fakturu s náležitostmi k úhradě
C

Potvrzuji převzetí přihlášky zájemce ……………………………….(jméno a příjmení) do výše vybraného kurzu.
Potvrzuji převzetí hotovosti ve výši …………………………………………dne ……………………………..
……….……………….Podpis

