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KURS FLORYSTYCZNY DLA ZAAWANSOWANYCH 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przeprowadzenie kursu dla nauczycieli zgodnie z programem opisanym w ust. 4. Szczegółowy 

program z podziałem na jednostki lekcyjne opracuje Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia; 

2) Ilość nauczycieli: 1 osoba; 

3) Liczba godzin: 120 godzin (1 godzina = 45 minut zajęć oraz 15 minut przerwy); 

4) Miejsce prowadzenia kursów: Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, 

ul. Powstańców Śląskich 4, 46-300 Olesno. Zamawiający nieodpłatnie użycza sale lekcyjne wraz 

z dostępem do zasobów sprzętowych. 

5) Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty, również popołudniami, w jednym dniu 

szkoleniowym maksymalnie 8 godzin zajęć; 

6) Szczegółowy harmonogram kursu opracuje Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym przed 

rozpoczęciem kursu, wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy. 

2. Termin realizacji zamówienia: 

8 kwietnia – 20 czerwca 2019 roku 

3. Wymagania odnośnie Wykonawcy: 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić: 

1) wykwalifikowanego szkoleniowca, 

2) prowadzenie dziennika zajęć wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy 

3) materiały merytoryczne w postaci skryptów – do zajęć teoretycznych, 

4) materiały zużywalne, niezbędne do przeprowadzania ćwiczeń, 

5) kurs kończy się egzaminem, oraz sporządzeniem protokołu wg załączonego wzoru. 

6) zaświadczenie dla uczestników na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 

18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 

1632). (wzór w załączniku do umowy), 

7) inne zaświadczenie/certyfikat wystawiane w instytucji szkoleniowej Wykonawcy lub wymagane 

przepisami prawa (jeśli dotyczy), 

8) Wykonawca przekaże oryginały i kserokopie ww. zaświadczeń/certyfikatów Zamawiającemu po 

zakończeniu kursu, 

9) koordynatora szkoleń – tj. osobę odpowiedzialną za sprawy organizacyjne i za kontakty bieżące 

z Zamawiającym 

4. Program szkoleń 

1.1. Marketing wyrobów i usług florystycznych: 

1.2. rynek kwiatów, 

1.3. kalkulacja kosztów wyrobów florystycznych, 

1.4. profesjonalna obsługa klienta, 

2. Florystyka komunijna:  

2.1. wianki i półwianki komunijne, 

2.2. dekoracja świecy, 

2.3. dodatki do strojów komunijnych, 

3. Najnowsze trendy florystyczne:  

3.1. nowości i nowinki ze świata florystyki, 

3.2. duża forma przestrzenna w odniesieniu do otoczenia lub okoliczności,  

3.3. dobór odpowiednich materiałów i technik wykonywania form, 

3.4. metody mocowania kwiatów, 

3.5. floralne kompozycje wiszące, stojące, leżące, 

3.6. kompozycje wielkoformatowe, 

4. Florystyka Adwentu, Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy: 
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4.1. wieniec adwentowy, 

4.2. wieniec bożonarodzeniowy, 

4.3. stroik wielkanocny, 

5. Florystyka żałobna: 

5.1. wieniec rzymski, 

5.2. dekoracja trumny i urny, 

5.3. florystyka ku pamięci – krzyż i serce,poduszka, 

5.4. wieńce, 

6. Biżuteria floralna:  

6.1. dobór biżuterii do osoby i okoliczności, 

6.2. dobór kwiatów i dodatków, 

6.3. bransoletki, naszyjniki, broszki, 

7. Florystyka ślubna:  

7.1. dekoracja samochodu, 

7.2. eksperymentalny bukiet ślubny, 

7.3. bukiety ślubne według najnowszych trendów, wycena bukietu ślubnego. 

 


