Zapraszamy od 1 kwietnia do końca października 2022!
Grupy przyjmowane są codziennie od godziny 8.00. Konieczna wcześniejsza rezerwacja poprzez przesłanie
formularza zgłoszeniowego (www.osadaslowianska.pl). Ziemowit 606 164 456
(ziemowit@osadaslowianska.pl).
Warsztaty (szczegółowy opis oraz zdjęcia i filmy z warsztatów znajdują się na www.osadaslowianska.pl)

Nazwa

Minimalny
Wielkość
wiek
grupy
uczestnika warsztatowej

Przybliżony
czas trwania
dla jednej
grupy
warsztatowej

Cena od
uczestnika

Archeologiczne

7 lat

8 – 15 osób

60 minut

10 zł

Garncarstwo

4 lata

10 – 15 osób

45 minut

12 zł

Kaligrafia
średniowieczna

6 lat

8 – 12 osób

60 minut

12 zł

Odlewnictwo

8 lat

8 – 12 osób

60-80 minut

12 zł

Kuchnia słowiańska
– pieczenie
podpłomyków

6 lat

10 – 20 osób

40 minut

7 zł

Łucznictwo*

5 lat

10 – 20 osób

30 minut

6 zł

Formacje bojowe*
słowiańskich wojów
– trening musztry
średniowiecznej

7 lat

10 – 20 osób

40 minut

8 zł

Zielarstwo*

6 lat

10 – 20 osób

40 minut

5 zł

Kowalstwo

8 lat

6 – 12 osób

60 minut

10 zł

7 lat

10 – 15 osób

40 minut

12 zł

4 lata

10 – 20 osób

40 minut

8 zł

7 lat

10 – 15 osób

60 minut

8 zł

Malowanie tarcz
oraz tworzenie
naturalnych
barwników
Teatrzyk kukiełkowy,
muzykowanie czyli
kuglarstwo
Tkactwo

Uwagi

W cenie możliwość
zabrania znalezionego i
sklejonego przez siebie
garnka
W cenie możliwość
zabrania swojego
wyrobu
Pokaz oraz nauka
pisania na pergaminie
średniowiecznymi
metodami
W cenie możliwość
zabrania swojego
wyrobu
W cenie możliwość
skonsumowania
swojego wyrobu

W cenie możliwość
zabrania zebranych
przez siebie ziół
W cenie możliwość
zabrania swojego
wyrobu
W cenie możliwość
zabrania swojego
wyrobu

W cenie możliwość
zabrania swojego

wyrobu
Handel
średniowieczny

6 lat

10 – 20 osób

40 minut

8 zł

Omotanki –
wykonywanie
ludowych lalek

4 lata / 8
lat

max 12 osób

60 minut

6 zł / 12 zł

W cenie każdy
otrzymuje replikę
denara Bolesława
Chrobrego
Lalkę zabiera się z sobą
na pamiątkę

*zajęcia zależne od pogody

Grupy przyjmowane są codziennie od godziny 8.00. Konieczna wcześniejsza rezerwacja poprzez przesłanie
formularza zgłoszeniowego (www.osadaslowianska.pl). Uzgadnianie terminów:
Ziemowit 606 164 456
Miłka 737 457 013
Kontakt w sprawie faktur (za zajęcia, faktury wystawiane są po wizycie i przesyłane mailem):
ziemowit@osadaslowianska.pl

