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Szanowni Państwo! 

Animator Expert – szkolenie premium to ośmiogodzinna dawka animacyjnej wiedzy, inspiracji, 
motywacji w jednym miejscu. Przygotowany autorski program Grupy Funimki to m.in. tańce i zabawy przy 
muzyce, konkurencje drużynowe, wykorzystanie rekwizytów tematycznych, omówienie strojów i kostiumów, 
prezentacje dekoracji, warsztaty towarzyszące, stanowiska aktywizujące całe rodziny.  

 
 
 
Program szkolenia:  

1.  Na pirackiej wyspie z szaloną i nieobliczalną Pippi – autorski program imprezy w klimacie pirackim 
połączony z nietuzinkową postacią literacką – Pippi Langstrump. Pełna humoru, niespodziewanych 
zwrotów akcji animacja dla dzieci. 

2. W Akademii u Ambrożego Kleksa – autorski program spotkania z elementami warsztatowymi, który 
klamrą zamyka postać Pana Kleksa. Animacje wzbogacone o piosenki z bajki i postać Kaczki Dziwaczki.  
W programie także: lekcja bańkologii, geografii, kleksologii, warsztaty naukowe. 

3. Sielski klimat – plener dożynkowy na wiejską nutę pełen rekwizytów i zabaw ludowych, przyśpiewek, 
piosenek i tańców oraz stanowiska aktywizacyjne dla całych rodzin. Bardzo potrzebny i kompleksowo 
przygotowany temat, do wykorzystania w wakacyjnym rozkładzie jazdy każdego animatora. 

4. Bardzo Dziki Zachód - kowboje kontra Indianie, odwieczny zgrzyt, a może jednak uda się pogodzić te 
dwa światy? Propozycje kowbojskie i indiańskie przeplatać się będą na różnych płaszczyznach: w tańcu, 
w konkursach, zabawach, dekoracjach i rekwizytach. 

Uczestnik szkolenia otrzymuje: 
 Skrypty z opisem wszystkich propozycji  
 Gotowe scenariusze zajęć  
 Materiały dodatkowe do postaci, muzyki i szablonów 
 Zaświadczenie 
 Certyfikat 

Prowadzący:  
 GRUPA EVENTOWA FUNimki 

Adresaci warsztatu:  
 Osoby zainteresowane.  

Liczba uczestników w grupie:  
 Minimum 12 osób 

Koszt udziału w szkoleniu: 
 340 zł/od osoby. 

Miejsce warsztatów:  
 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaworze w Zespole Szkół w Jaworze, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

1, 59-400 Jawor. 
 
Warunki przyjęcia na kurs: 
• Wypełnioną kartę zgłoszenia oraz potwierdzenie dokonania wpłaty (formularz dostępny w sekretariacie CKU lub na 
stronie: www.cku.zespolszkoljawor.pl) należy dostarczyć do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaworze, ul. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego 1, 59-400 Jawor do dnia 20.04.2020 r.. Po zaksięgowaniu określonej przez Organizatora kwoty, 
Kandydat jest umieszczony na liście uczestników kursu. 
• Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie minimum 12 uczestników w terminie do dnia 20.04.2020 r. 
• Dodatkowe informacje pod nr tel.: 76 870 31 14. 

 
 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W JAWORZE 
DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ W JAWORZE 

25 KWIETNIA 2020 r.  

ANIMATOR EXPERT SZKOLENIE PREMIUM 



ZGŁASZAM UDZIAŁ W SZKOLENIU PREMIUM ANIMATOR EXPERT 
które odbędą się: 25 kwietnia 2020 r. 

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaworze w Zespole Szkół w Jaworze  
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 59-400 Jawor. 

 
  Cena warsztatów 340 zł brutto/os. 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
Prosimy o czytelne wypełnienie – drukowanymi literami 

 
Zgłaszam udział w wyżej wymienionym szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Kształcenia Ustawicznego            
w Jaworze w Zespole Szkół w Jaworze w dniu 25 kwietnia 2020 r. następujące osoby: 
 

Lp.  Nazwisko i imię/imiona 
 Adres zamieszkania 

 PESEL 
 Data i miejsce urodzenia 

 Telefon kontaktowy 
 Adres mailowy 

1. 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
1. Opłatę za warsztaty w wysokości 340 zł/os. należy wpłacić do dnia 20.04.2020 r. na konto: Dolnośląski 

Zespół Szkół w Jaworze ul. kard. S. Wyszyńskiego 1; 59-400 Jawor, nr konta: 06 1090 2066 0000 0001 
4178 8080 z dopiskiem: „Animator Expert Szkolenie Premium” oraz imię i nazwisko uczestnika. 

2. Nieobecność na kursie nie stanowi podstaw do zwrotu wniesionej opłaty. 
3. Rezygnacja z udziału w kursie może nastąpić jedynie w formie pisemnej (podanie do Dyrektora CKU). 
4. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie do dnia 22.04.2020 r., rezygnujący zostanie obciążony opłatą w 

wysokości 40% kosztów kursu. 
5. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie po dniu 22.04.2020 r., rezygnujący zostanie w całości 

obciążony za kursy.  
6. Nie wypełnienie rubryki poniżej „Dane do faktury” w dniu złożenia formularza zgłoszenia skutkuje nie 

wystawieniem faktury.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   …………………………….. 
    Podpis osoby zgłaszającej 

 
 
 
 
 

Dane do faktury Odbiorca: 
 
 
 
 

Dane do faktury Nabywca: 
 
 
 
 


