
Nitrianska bonsajová škola 
 

SEPTEMBER 2013 
 

 

ATELIER IN BONSAI GARDEN 
 

6. - 8. SEPTEMBER 2013 
 

Miesto konania:  Privátna bonsajová záhrada - Bonsai  Slovakia, Nitra 
Bližšie inštrukcie vám pošleme s potvrdenou prihláškou  

 

BASIC BONSAI - SOBOTA  ...........  v cene je zahrnuté: 

• Kurzovné 
• Bonsaj podľa vlastného výberu v hodnote 24,50 Eur 
• Bonsajový bonusový balíček: 

- KIRAKUNI - Japonský typ zavinovacieho obalu na bonsajové náradie 
- Bonsajové nožnice 
- 2 ks kvalitvých eloxovanýh drôtov Kirakuni 100g 
- Akadama 0,5l - japonský bonsajový substrát 
- Zeo-lit 0,5l - kvalitný porézny substrát 
- Biogold - špičkové japonské bonsjaové hnojivo - 30 g 
- Kvalitný čaj z Čajovne dobrých ľudí 
- Šiltovka Ryuga 
- 3 čísla magazínu Bonsaj a čaj 
- Kupón na zľavu 10% na všetky nákupy počas 1 mesiaca 

• Zapožičanie bonsajového náradia Kirakuni na tvarovanie bonsajov počas kurzu 
• Použité drôty, pasty, rafie 
• Celodenné čajové občerstvenie 

- Ochutnávky najlepších čerstvých čajov z dovozu Čajovne dobrých ľudí 
- Degustácia japonských čínskych a himalájskych čajov 

NEDEĽA - NEDEĽNÝ TVORIVÝ ATELIÉR ...........  v cene je zahrnuté: 

• Kurzovné 
• Bonsajový bonusový balíček: 

- KIRAKUNI - Japonský typ zavinovacieho obalu na bonsajové náradie 
- Bonsajové nožnice 
- 2 ks kvalitvých eloxovanýh drôtov Kirakuni 100g 
- Akadama 0,5l - japonský bonsajový substrát 
- Zeo-lit 0,5l - kvalitný porézny substrát 
- Biogold - špičkové japonské bonsjaové hnojivo - 30 g 
- Kvalitný čaj z Čajovne dobrých ľudí 
- Šiltovka Ryuga 
- 3 čísla magazínu Bonsaj a čaj 
- Kupón na zľavu 10% na všetky nákupy počas 1 mesiaca 

• Zapožičanie bonsajového náradia Kirakuni na tvarovanie bonsajov počas kurzu 
• Použité drôty, pasty, rafie 



• Celodenné čajové občerstvenie 
- Ochutnávky najlepších čerstvých čajov z dovozu Čajovne dobrých ľudí 
- Degustácia japonských čínskych a himalájskych čajov 
 
Bonsaje na tvarovanie si môžete vybrať pred začiatkom kurzu od 9,30 do 10,00 priamo v bonsajovej 
záhrade centra Bonsai Slovakia so zľavou 15%. 
 
Počas bonsajovej školy platí pre jej účastníkov v priestoroch bonsajovej záhrady i centra Bonsai 
Slovakia - Čajovňa dobrých ľudí zľava 10% na všetok tovar. 

VÍKENDOVÝ KURZ KOMPLET:  
BASIC BONSAI - SOBOTA + NEDEĽNÝ  TVORIVÝ ATELIÉR - ODPORÚČAME 

...........  v cene je zahrnuté: 

• Kurzovné 
• Bonsaj podľa vlastného výberu v hodnote 24,50 Eur 
• Bonsajový bonusový balíček: 

- KIRAKUNI - Japonský typ zavinovacieho obalu na bonsajové náradie 
- Bonsajové nožnice 
- 3 ks kvalitvých eloxovanýh drôtov Kirakuni 100g 
- Akadama 0,5l - japonský bonsajový substrát 
- Zeo-lit 0,5l - kvalitný porézny substrát 
- Biogold - špičkové japonské bonsjaové hnojivo - 30 g 
- Kvalitný čaj z Čajovne dobrých ľudí 
- Šiltovka Ryuga 
- 5 čísla magazínu Bonsaj a čaj 
- Kupón na zľavu 10% na všetky nákupy počas 1 mesiaca 

• Zapožičanie bonsajového náradia Kirakuni na tvarovanie bonsajov počas celého kurzu 
• Použité drôty, pasty, rafie 
• Celodenné čajové občerstvenie – 2 dni 

- Ochutnávky najlepších čerstvých čajov z dovozu Čajovne dobrých ľudí 
- Degustácia japonských čínskych a himalájskych čajov 

 
 

Viac potrebných informácií nájdete na: 
http://www.e-bonsai.eu/bonsajova-skola/aktualne-kurzy/bonsajova-skola-9-2013/ 

http://www.e-bonsai.eu/bonsajova-skola/aktualne-kurzy/bonsajova-skola-9-2013/


  
 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
 
Meno, Priezvisko, Titul ____________________________________________________________ 
 
Adresa  ________________________ ________________________________________________ 
 
E-mail  __________________________________________________________________________ 
 
Telefón  _________________________________________________________________________ 
  

 
VÝBER KURZU: 

 
TYP BONSAJOVÉHO KURZU DÁTUM A ČAS DĹŽKA TVANIA CENA ÁNO -NIE 
OPEN GARDEN BONSAI DAY     6. 9. 2013 

PIATOK 
 ZDARMA  

BASIC BONSAI  - 1-DŇOVÝ KURZ   7. 9. 2013 SOBOTA  1-DŇOVÝ KURZ   98 Eur  
NEDEĽNÝ TVORIVÝ ATELIÉR 
- tvarovanie bonsaja z ponuky 
bonsajového centra Bonsai Slovakia 
– výber dreviny pred začatím kurzu 

8. 9. 2013 NEDEĽA  1-DŇOVÝ KURZ   55 Eur  

NEDEĽNÝ TVORIVÝ ATELIÉR 
- práca na vlastnej prinesenej drevine 

8. 9. 2013 NEDEĽA  1-DŇOVÝ KURZ   75 Eur  

VÍKENDOVÝ KURZ KOMPLET: 
BASIC BONSAI - SOBOTA + NEDEĽNÝ  
TVORIVÝ ATELIÉR - ODPORÚČAME  
- v nedeľu tvarovanie bonsaja z ponuky 
bonsajového centra Bonsai Slovakia 
(bonsaj na sobotné tvarovanie je 
v cene) 

7.- 8. 9. 2013 
SOBOTA - NEDEĽA  

2-DŇOVÝ KURZ   128 Eur  

VÍKENDOVÝ KURZ KOMPLET: 
BASIC BONSAI - SOBOTA + NEDEĽNÝ  
TVORIVÝ ATELIÉR  
- v nedeľu tvarovanie vlastnej 
prinesenej dreviny 
(bonsaj na sobotné tvarovanie je 
v cene) 

7.- 8. 9. 2013 
SOBOTA - NEDEĽA  

2-DŇOVÝ KURZ   158 Eur  

 
 
Vyplnením prihlášky sa záväzne sa prihlasujem septembrový kurz 2013.  
 
Vyplnením a zaslaním prihlášky súhlasím, že v prípade vopred neohlásenej neúčasti na kurze  
mi bude účtovaný poplatok v plnej výške. 
 
Vyplnenú prihlášku pošlite prosím na e-mail: bonsai@e-bonsai.sk  
                                                     telefón: 037-652 25 82, 41 70 74 
 

 
Tešíme sa na stretnutie s Vami. 
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