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W ramach kursu prowadzone są następujące zajęcia:
- Podstawowe zasady bezpieczeństwa w pracowni złotniczej, rodzaje palników na propan-butan, rodzaje 
stołów jubilerskich, narzędzia złotnicze.

- Przygotowanie materiału:

ogólne informacje o srebrze i jego stopach, rachunkowość złotnicza, rodzaje tygli, topienie srebra i wlewanie do 
wlewaków, walcowanie na blachę i kwadratówkę, ciągnięcie drutu oraz profili.

- Podstawy lutowania:

zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami lutowania, płytki do lutowania, „trzecia ręka", przygotowanie i zlutowanie 
obrączki z samodzielnie przygotowanego płaskownika.

- Wykańczanie przedmiotu:

papier ścierny, gumówki, pilnik, użycie prostnicy, matowanie, czernienie, polerowanie, barwienie związkami złota i rodu.

- Pierścionek:

zasady budowy pierścionka, przygotowanie elementów pierścionka z kamieniem wybranym przez uczestnika 
warsztatów, carga, jako element pierścionka, gesztelka i nożyce do blachy, zlutowanie poszczególnych elementów.

- Przedmioty „dęte" (puste w środku):

rodzaje cajzyn (przeciągadeł), ciągnięcie rury ręcznie i przy pomocy cybanku  oraz zasady jej zawijania, wykonanie 
przedmiotu z użyciem rurki, zapoznanie z różnymi rodzajami rygli, wycięcie formy kuli, sześcianu i stożka przy użyciu 
nożyc, gesztelki oraz gilotyny i wykonanie z użyciem tych form przedmiotu biżuteryjnego, zaprojektowanie i wykonanie 
pierścionka „dętego".

- Różne typy oprawy kamieni w cargi pełne i otwarte. Oprawy koszykowe.

- Zasady montowania elementów:

lutowanie, nitowanie, gwintowanie, zawiaski.

- Broszka, kolczyk, zawieszka:

zasady konstrukcji, wykorzystanie półfabrykatów i ich typy, wykonanie broszki, kolczyków i zawieszki według 
omówionych z prowadzącym projektów.

- Podstawy odlewu do formy dwudzielnej.

- Repus:

rodzaje młotków repuserskich, „Anka", różne techniki uzyskiwania wypukłych kształtów, smoła repuserska, wykonanie 
małej formy rzeźbiarskiej przy użyciu poznanych technik.

Wykorzystanie współczesnych komputerowych technik powielania i tworzenia wzornictwa przy pomocy oprogramowania 
graficznego do wydruku atramentowego, laserowego oraz druku 3D.
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Koszty kursu:
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od 1-14 i od 16-30 każdego miesiąca, w szczególnych przypadkach możliwe jest także 
indywidualne ustalenie terminu kursu.

Kursy realizujemy w naszych pracowniach  w  Rybniku/Rydułtowach /k. Raciborza oraz sporadycznie w Łasku / Łodzi

Koszty kursu dla osoby samodzielnie uczestniczącej w programie (przy udziale grupowym, od 2 osób - stosujemy 
korzystne obniżki ceny kursu):
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Koszt pełnego 12 dniowego kursu złotniczego - 4500 zł.

Koszt kursu 6 dniowego (dla osób mających pewne doświadczenie metaloplastyczne) - 3000 zł.

Dla osób nie dysponujących możliwością odbycia kursu w terminie stacjonarnym wprowadziliśmy 
możliwość realizacji programu kursu w weekendy. Dzielimy wtedy program kursu na kolejne lub 
uzgodnione terminami weekendy. Czas pełnego kursu 12 dni to 4 terminy weekendowe. Czas kursu 6 
dniowego to dwa terminy weekendowe.

 We wszystkich cenach kursu wliczone są koszty materiałów, narzędzi a także  dla uczestników - 
bezpłatne zakwaterowanie. Wyżywienie we własnym zakresie. (istnieje możliwość wykupienia 
wyżywienia na miejscu) .

Jesteśmy instytucją szkoleniową zarejestrowaną w centralnym krajowym Rejestrze Instytucji 
Szkoleniowych. Wydajemy zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji 
Narodowej.

Dla osób zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy istnieje możliwość sfinansowania kursu 
przez UP.

Dla osób podejmujących kurs grupowo: od 2 osób stosujemy indywidualne obniżki ceny kursu!
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