
 ŚWIĄTECZNE WARSZTATY ŁOWIECKIE DLA
KOBIET „DIANA PO POLOWANIU”

TERMIN: 9-11 grudnia 2016r.
MIEJSCE: Ośrodek Szkoleniowo-Rekreacyjny STRZELNICA w Kochcicach 
NOCLEG: OSR STRZELNICA w Kochcicach www.osr-strzelnica.pl 

HARMONOGRAM:

PIĄTEK 9 grudnia

        do 12:00    Przyjazd i zakwaterowanie 

12:00 - 13:00    Obiad

13:00 - 13:10    Otwarcie warsztatów 

13:15 – 19:00   Warsztaty 

Uczestniczki zostaną podzielone na trzy grupy, każda z grup weźmie udział w warsztatach:

 Decoupage  myśliwski  na  bombkach  świątecznych-  uczestniczki  poznają  podstawowe

techniki tworzenia decoupage oraz własnoręcznie wykonają pracę.

 Tworzenie  biżuterii,  przypinek  i  breloków  z  piór,  skór  i  innych  darów  natury-

uczestniczki poznają podstawowe sposoby tworzenia wybranego elementu dekoracyjnego

oraz własnoręcznie go wykonają.

 Edukacyjnych – uczestniczki poznają metody nauczania dzieci z wykorzystaniem teorii

oraz praktyki

                          

 

19:30 Uroczysta kolacja (w sali restauracyjnej)

Podczas biesiady odbędzie się  koncert Centralnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej Mieczysława

Leśniczaka,  połączony  ze  wspólnym  śpiewem  uczestniczek  pod  przewodnictwem  solisty

Sławomira Krama. Biesiada świąteczna będzie okazją, żeby udekorować choinkę własnoręcznie

wykonanymi pracami.

Decoupage Dekoracje Edukacja
13:15-15:00 Grupa A Grupa B Grupa C
15:15-17:00 Grupa C Grupa A Grupa B
17:15-19:00 Grupa B Grupa C Grupa A

http://www.osr-strzelnica.pl/


SOBOTA 10 grudnia

08:00 - 09:30    Śniadanie

09:30 - 14:30    Warsztaty kulinarne 

Warsztaty  poprowadzi  Kol.  Krzysztof  Lechowski  -  znawca  kuchni  myśliwskiej,  twórca  i

organizator  programu „Oswajamy dziczyznę” promującego  zastosowanie  dziczyzny  i  innych

darów lasu  we współczesnej  kuchni.  Podczas  warsztatów odbędzie  się  między  innymi  pokaz

rozbioru  tuszy  zająca,  z  której  Mistrz  wykona  pasztet  zdradzając  uczestniczkom  tajniki

doskonałego pasztetu!, Uczestniczki zostaną podzielone na grupy, każda grupa wylosuje pudło

niespodziankę, w której znajdzie składniki – zadaniem uczestniczek jest przygotowanie dania z

wykorzystaniem tych produktów Dodatkową atrakcją jest pokaz carvingu – sztuki dekoracji

potraw „wycinankami” z warzyw. Mistrz carvingu będzie brał udział w warsztatach pomagając

uczestniczkom jak najpiękniej udekorować przygotowane potrawy. 

15:00 - 16:00   Obiad

16:00 – 17:30   Wizerunek myśliwego w XXI wieku i rola dian w jego kształtowaniu.

17:30 – 19:30   Prawidłowe preparowanie trofeów

 Znany preparator przedstawi techniki prawidłowego preparowania czaszek. Ponadto 

uczestniczki dowiedzą się między innymi jak po bieleniu zakonserwować i złożyć skórę oraz jak 

prawidłowo przygotować skórę na medalion.

21:00 -            Biesiada z niespodzianką! – chata grillowa

NIEDZIELA  11 grudnia 2016r.

08:00 - 08:30    Śniadanie

08:45 – 10:15   Baba na Safari 

Znana  podróżniczka,  autorka  książki  „Baba  na  Safari”  Bożena  Mazalik  opowie  o  tym  jak

zorganizować wyjazd na Safari, na co się przygotować i co ze sobą zabrać.

10:30 - 13:30    Strzelanie dalekodystansowe / Warsztaty fotograficzne

 Uczestniczki spróbują swoich umiejętności w strzelaniu dalekodystansowym! Chęć udziału w 

zawodach należy zadeklarować w formularzu zgłoszeniowym. Broń i amunicję zapewnia 

organizator zawodów  firma Swarovski Optik. Dla uczestniczek, które nie będą brały udziału w 

zawodach przygotowaliśmy warsztaty fotograficzne podczas, których prezentowane będą 

techniki robienia zdjęć przyrodniczych, elementy etyki przy fotografii łowieckiej i wiele innych 

zagadnień.

13:30 -              Odjazd uczestniczek.


