
Curs de Spray Painting
- detalii organizatorice -

 Spray Painting-ul este recunoscut pentru felul spectaculos și relativ simplu de a crea 
compoziții, chiar și de către începători. Ca orice exprimare artistică, Spray Paintingul este o                          
modalitate placută de a te cunoaște pe tine, de a experimenta lucruri noi și de a ieși din 
zona de confort. Până la un punct, pictura se învață și implică mai de grabă curajul explorării 
interioare și urmarea unor tehnici și pași.
 Prin experimentare activă, creierul învață noi modele de a acționa și gândi și își                       
descătușează creativitatea. Aceste efecte se resimt apoi în toate ariile vieții, pentru că se           
creează noi căi neuronale.
 De asemenea, prin urmarea anumitor pași și  tehnici, creierul învață să folosească     
echilibrat ambele emisfere cerebrale, atât partea rațională, cât și cea creativă.
 Ședințele de Spray Painting susțin socializarea și colaborarea între participanți și
dezvoltă spiritul activ. Prin faptul că se pot obține rezultate spectaculoase chiar și de către 
începători, Spray Painting-ul este o experiență ce duce la creșterea încrederii în sine și a 
dezvoltării personale.

 Cursul este structurat în 3 Module, a câte 4 întâlniri fiecare, durata fiecărei întâlniri va 
fi de 2 ore.

 Prețul pentru 1 modul este de 390 de RON, iar la achiziționarea mai multor module, se 
aplică următoarele reduceri:
 - Primele 2 module: 700 de RON;
 - Toate cele 3 module: 1050 de RON.

 MENȚIUNI IMPORTANTE:

• Locația cursului: EFdeN, B-dul Pache Protopopescu, Nr. 66, în incinta Facultății de 
Instalații.

• Prețul include materialele de care copilul tău are nevoie pe întreaga perioadă, gustare 
sănătoasă și apă.

• Acest curs se adresează copiilor, iar ei trebuie să aibă între 8 și 12 anișori pentru a 
participa la curs.

• La sfârșitul cursului, pregătim o surpriză! Pentru cei care au participat la toate cele 3 
module, vom organiza un eveniment special numai pentru ei și familiile lor.

• Avem 10 locuri disponibile, lucrăm cu un număr mic de copii pentru că punem mare     
accent pe calitate.

• Participarea se face pe bază de înscriere prin acest formular și confirmare a plății 
până la data menționată în email-ul de confirmare.

• Detaliile pentru plata cursului:
- Titular cont: Grow Smarter SRL-D 
- Cont: RO 28 INGB 0000 9999 0523 2975, deschis la ING Bank; 
- Mențiune Plată: „Taxă Participare Curs Spray Painting”.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH_ta2t0e9kGMELOirfFzoFKYHqmhtJ2TzQuDh5lozn0gZrQ/viewform


• Dacă lipsiți de la una dintre întâlnirile de curs și nu ne anunțați cu minimum 24 de ore 
în prealabil, nu vă putem returna banii pentru acea întâlnire. Ce putem recomanda este 
să trimiteți un prieten sau o cunoștință în locul copilului dvs., dacă nu puteți veni.

Pentru întrebări, nu ezitați să ne contactați! ☺

 ANA-MARIA MÎNDRUȚĂ
 Co-Founder & Events Manager

 E-mail: ana-maria.mindruta@playouth.ro
 Mobile: +40 747 991 112
 Website: www.playouth.ro
 Facebook Page: PlaYouth
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