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Szkoła rysunku w Krakowie
http://www.kurs-rysunku.pl

Szkołą rysunku Elipsa w Krakowie jest pracownią rysunkową przygotowującą na kierunki architektoniczne
kandydatów ubiegających się o indeksy Architektury i Urbanistyki, Architektury Krajobrazu, Sztuki
Ogrodowej, a także projektowania wnętrz. Prowadzący uczą rysunku już od kilku lat, ukończyli Wydział
Architektury Politechniki Krakowskiej, a obecnie są czynnymi zawodowo architektami, posiadającymi
uprawnienia budowlane i wpisanymi na listę zawodową Izby Architektów, a także Stowarzyszenia
Architektów Polskich. W swoim dorobku posiadają projekty wnętrz, zabudowy jednorodzinnej,
wielorodzinnej i innych. Poza pracą zawodową ich pasją jest rysunek odręczny, szkic architektoniczny i tę
pasję przekazują młodszym adeptom architektury, ubiegającym się o indeksy szkół wyższych w Polsce i za
granicą. Kurs rysunku Kraków Elipsa oferuje lekcje przez okres 2 lat i 1 roku szkolnego, chociaż zapisują się
do nas uczniowie już klas pierwszych i gimnazjów, a także studenci chcący zmienić kierunek studiów. Zajęcia
z rysunku są dostosowane dla wszystkich i każdy znajdzie coś dla siebie. Na stronie kursu można przeczytać
n.t. prowadzących kurs, ofertę kursu, program zajęć, przesłać zgłoszenie za pomocą formularza kontaktowego
lub e-mail, albo po prostu zadzwonić. Zapraszamy wszystkie osoby chcące nauczyć się od całkowitych
podstaw profesjonalnego rysunku architektonicznego od profesjonalistów.
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