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Dvodnevna rokodelska delavnica v Brežicah
Z Društvom upokojencev Brežice bomo izvedli dvodnevno rokodelsko delavnico, ki bo v
sredo in četrtek 18. in 19. aprila 2018 v Brežicah.
1. Lokacija, namestitev, število udeležencev
 Lokacija delavnice, prenočišče s prehrano in kulturni dogodek bo v Mladinskem centru (
hostel ) v Brežicah Gubčeva ulica 10 a. V Mladinskem centru je že rezerviranih 10
dvoposteljnih sob, na razpolago bomo imeli sejno sobo za delavnico in večnamensko
dvorano za kulturni program.
 Število udeležencev, ki bodo prenočili, bo največ 20 oseb.
 Nastanitev udeležencev bo v 3 dvoposteljnih sobah s kopalnico ( 6 oseb ) in v 7
dvoposteljnih sobah z souporabo kopalnice ( 14 oseb ).
 Poleg nastanitve bo organizirana tudi prehrana za vse udeležence v njihovi jedilnici sreda - večerja, četrtek - zajtrk in kosilo.
 Vsebina delavnice bo izdelava različnih izdelkov iz fino mase. Delavnico bo vodila
mentorica Kežman Mihaela. Material za delavnico bo zagotovilo DU Brežice in udeleženci
bodo odnesli narejene izdelke s seboj.
2. Program delavnice
 sreda 18.4.2018
- 13.00 - zbor udeležencev v Mladinskem centru in namestitev po sobah
- 13.30 - 14.00 - zbor v sejni sobi - pozdrav organizatorjev
- 14.00 - 17.30 - delavnica v sejni sobi
- 18.00 - 19.00 - večerja v jedilnici
- 20.00 - 21.00 – kulturni program v večnamenski dvorani
- pozdrav – organizatorji, predsednik PZDU Posavje, župan občine Brežice,
- kulturni program DU Brežice
- poleg udeležencev delavnic bodo prisotni tudi člani DU Brežice in članice njihove sekcije
ročnih del ter gosti
 četrtek 19.4.2018
- 7.30 - 8.30 - zajtrk
- 9.00 - 12.00 - ogled Brežic – stari del mesta,grad in Posavski muzej, HE Brežice ( ogled bo
prilagojen vremenskim pogojem ) – ogled bo vodila Jožica Sušin
- 12.30 - 13.30 - kosilo
- 13.30 - zaključek srečanja
 Rokodelke iz DU Brežice bodo tudi pripravile razstavo svojih ročnih del.
3. Cena udeležbe na delavnici
 Cena na osebo v dvoposteljni sobi s souporabo kopalnice – 35 EUR








Cena na osebo v dvoposteljni sobi s kopalnico - 40 EUR
Cena vključuje prenočišče v dvoposteljnih sobah, prehrano in oglede.
Plačilo sprejema Branko Suhadolnik ob prihodu v MC Brežice.
Stroške prevoza krije vsak udeleženec sam.
Ugodne zveze so tudi z vlakom. Iz železniške postaje Brežice vozi lokalni avtobus do
avtobusne postaje Market - cena 1,3 EUR v eno smer. Od tam je cca 400 m do
Mladinskega centra.
Brezplačno parkirišče je pred Mladinskim centrom.

4. Ostalo
 Prijave sprejema Branko Suhadolnik na mail bsuh.rdo@gmail.com do zasedbe po
zaporedju prijav.
 V prijavi napiši: ime in priimek, naslov, telefon, elektronski naslov, vrsto sobe, ime in
priimek za ev. predlog za sostanovalko/ca v sobi, način prevoza.
 Udeležba na delavnicah je na lastno odgovornost.

Predsednik OO RDD
Branko Suhadolnik

