
Komunita členov Asociácie slovenských arteterapeutov 

srdečne pozýva ďalších nielen arteterapeutov, ale aj tých 

ktorí majú chuť zažiť arteterapiu na letný 

                

ARTE PLENÉR 

Termín: 12.-15. júl 2019 

Miesto: REKREAČNÉ ZARIADENIE BLATINKA                         

Hriňová 45, 962 05 Hriňová                                                        

GPS: 48.567318, 19.460217 

 

Lektor: Počas pobytu vás bude sprevádzať Mgr. Andrea 

Geseová, lektorka výtvarných techník a arteterapeutka v 

spolupráci s ďalšími členmi ASA .  

Zameranie Arteplenéru: Plenér je zameraný na osobnejšie 

stretnutie a zdieľanie skúseností arteterapeutov a ľudí 

zameraných na vlastný sebarozvoj. Jednou zložkou je 

štúdium klasickej kresby a maľby v prírode a druhou 

arteterapeutické a artefileticke vstupy. 

Program: 
Piatok : príchod do zariadenia 
              18.00 - spoločná večera, zoznamovanie, krátke info o a pokyny k priebehu plenéru. Arteterapeutický vstup, 
spoločné rozhovory 
Sobota : Raňajky, kresba ceruzkou v plenéri, obed, kresba tušom, drievkom a uhlíkom. Večera, arteterapeutický 
vstup, rozhovory 
Nedeľa : Raňajky, maľba akvarelom v plenéri, obed, maľba temperou v plenéri. 
                Večera, Arte. vstup., spoločné rozhovory 
Pondelok: Raňajky, Land art v skupinách, Obed, zhrnutie, kritické postrehy, plán pranie ďalších akcií, objímanie a 
odchod domov. 

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE: 

V prípade záujmu je potrebné zaslať mailom prihlášku na: konferencia.asa@gmail.com  a zaslať informácie 
potrebné k vystaveniu certifikátu: meno, dátum a miesto narodenia 

Termín poslania záväznej prihlášky a uhradenia poplatku: 15. 06. 2019 
Cena: 195€ (zahŕňa ubytovanie, celodennú stravu, materiál, lektorské) 

Strava: vegetariánska, v prípade potreby úpravy jedálnička treba vopred informovať. 
 
Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 15. 6. 2019 na číslo účtu:  
Fio banka: 2501228264/8330  
IBAN: SK3083300000002501228264  
Variabilný symbol: 72019  
Poznámka: meno a priezvisko účastníka_plener  
 
O prijatí úhrady Vám zašleme potvrdzujúci e-mail. Prihláška je platná po zaplatení poplatku. Po skončení pobytu 
obdrží každý účastník certifikát. 
Počet účastníkov je limitovaný – max. 15 osôb.  
 
Povinná výbava: klobúk proti úpalu, malá rybárska stolička alebo vankúš na sedenie vonku. 

mailto:konferencia.asa@gmail.com


Materiál: Pre každého účastníka je pripravený balíček výtvarných potrieb na kresbu i maľbu, papiere, ktoré mu 
zostávajú aj po skončení plenéru. 
Ďalšie informácie týkajúce sa plenéru na tel. čísle 0910 970 580 (Andrea Geseová) 
Informácie o ubytovaní nájdete na: https://www.facebook.com/blatinkavzdelavaciecentrum/ 
 

Tešíme sa na stretnutie! 

 

PRIHLÁŠKA 

na 

ARTE PLENÉR 

 

 

12.-15.7.2019 

 

 

Vyplnenú prihlášku prosím pošlite do 15.6.2019 na mailovú adresu: konferencia.asa@gmail.com 

        

Meno a priezvisko, titul*: 

 

Názov a adresa inštitúcie (v prípade ak potrebujete vystaviť faktúru)*:  

 

Dátum a miesto narodenia účastníka kurzu*: 

   

Kontaktný telefón*:    

 

E-mail*:      

 

*Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 

Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných 

údajov uvedených v prihláške a súhlasím s publikovaním fotografického či iného materiálu multimediálneho charakteru prostredníctvom stránky 

http://art-therapy.sk 
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