Szkolenie podstawowe metoda żelowa
+ metoda hybrydowa . Instruktor:
Katarzyna Zamojska
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/05/21/13794/404653

Cena netto

1 950,00 zł

Cena brutto

1 950,00 zł

Cena netto za godzinę

139,29 zł

Cena brutto za
godzinę

139,29

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

14

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-22

Termin zakończenia
usługi

2019-11-24

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-05-21

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-18

Maksymalna liczba uczestników

5

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Monika Rząp Piękne Rzęsy

Osoba do kontaktu

Angelika Sękowska

E-mail

biuro@exclusivelashes.pl

Telefon

663492977

Cel usługi
Cel biznesowy
Głównym celem biznesowym jest wprowadzenie nowej usługi w salonie co podniesie atrakcyjność i
konkurencyjność salonu. Będzie to miało odzwierciedlenie w większej ilości klientek.Udział w
szkoleniu odpowiada na potrzebę zdobycia nowych umiejętności, poznania nowych technik pracy,
które pozwolą na pozyskanie nowych klientów jak również rozszerzenie oferty dla stałych klientów.
Szkolenie pokazuje nowe techniki, o które klienci pytają. Przedsiębiorca uzyska przynajmniej 1
nowego klienta w przeciągu trzech miesięcy od zakończenia usługi.

Cel edukacyjny
WIEDZA Uczestnik posiada uporządkowana wiedzę merytoryczną popartą przykładami z praktyki na
temat przedłużania paznokci Uczestnik ma również wiedzę na temat zagadnień związanych z
zasadami przestrzegania zasad BHP w gabinecie kosmetycznym oraz z budową paznokcia
UMIEJĘTNOŚCI Uczestnik potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu
przedłużania paznokci oraz potrafi nauczać z tej dziedziny Uczestnik potrafi ocenić jakość płytki
paznokcia oraz nadać kształt na potrzeby klienta Uczestnik potrafi samodzielnie wykonać zabieg,
dobrać odpowiednie produkty i adekwatnie reagować na potrzeby klienta oraz wyjaśnić kursantowi
jak to robić. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Uczestnik ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, ma świadomość ciągłego dokształcania się zawodowogo w zakresie stylizacji paznokci
Uczestnik potrafi ocenić efekty swoich działań i w przystępny sposób wyjaśnić je klientowi – w
poczuciu odpowiedzialności za jego zdrowie i dobro. Uczestnik odpowiednio przygotowuje się do
swojej pracy , wykonuje działania w zakresie prawidłowej stylizacji paznokci wg zasad
przedstawionych na szkoleniu.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Program szkolenia:- przedstawienie marki SPN Nails Professional oraz omówienie produktów używanych
na szkoleniu- omówienie zasad higieny podczas pracy, w Salonie, dezynfekcja i sterylizacja- omówienie
budowy paznokcia naturalnego, przeciwwskazania do wykonania stylizacji- wstęp do chorób i

dermatologii- wykład na temat technologii światła DUAL LED/UV oraz przedstawienie lampy DUAL SPN
Nails- nauka prawidłowej aplikacji lakierów hybrydowych:• wzmacnianie naturalnych paznokci przy
pomocy dedykowanych lakierów bazowych, praca z bazami „budującymi”,• french manicure,

• perfekcyjne pokrycie jednym kolorem
• nauka uzupełniania / bezpiecznego usuwania lakierów hybrydowych

Metoda żelowa

Program szkolenia:
- przedstawienie marki SPN Nails Professional oraz omówienie produktów używanych na szkoleniu
- omówienie zasad higieny podczas pracy, w Salonie, dezynfekcja i sterylizacja
- omówienie budowy paznokcia naturalnego, przeciwwskazania do wykonania stylizacji
- wstęp do chorób i dermatologii
- nauka manicure klasycznego oraz SPA by SPN Nails Professional
- wykład na temat technologii światła DUAL LED/UV oraz przedstawienie lampy DUAL SPN Nails
- przedstawienie żeli UV, szablonów oraz ich zastosowania w zależności od pożądanego efektu
końcowego stylizacji
- stylizacja paznokci naturalnych / mlecznych / cover na szablonach
- stylizacja french malowany na szablonie
- stylizacja french łączony na szablonie
- korekta / uzupełnienie / odnowa
- prawidłowe i bezpieczne piłowanie / nadawanie kształtów
- nauka stylizacji w kształcie: migdał, kwadrat, oval-szpic, pipe

Każdy Kursant otrzymuje przed szkoleniem materiały teoretyczne. Kurs zakończony jest egzaminem
teoretycznym i praktycznym oraz wydaniem DWÓCH Certyﬁkatów potwierdzających pozytywny wynik
testów.

Szkolenie uprawnia do pracy w zawodzie STYLISTKI PAZNOKCI.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
WIEDZA
Uczestnik posiada uporządkowana wiedzę merytoryczną popartą przykładami z praktyki na temat
przedłużania paznokci
Uczestnik ma również wiedzę na temat zagadnień związanych z zasadami przestrzegania zasad BHP w
gabinecie kosmetycznym oraz z budową paznokcia

UMIEJĘTNOŚCI
Uczestnik potraﬁ wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu przedłużania paznokci oraz
potrafi nauczać z tej dziedziny
Uczestnik potrafi ocenić jakość płytki paznokcia oraz nadać kształt na potrzeby klienta
Uczestnik potraﬁ samodzielnie wykonać zabieg, dobrać odpowiednie produkty i adekwatnie reagować
na potrzeby klienta oraz wyjaśnić kursantowi jak to robić.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE Uczestnik ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, ma
świadomość ciągłego dokształcania się zawodowogo w zakresie stylizacji paznokci
Uczestnik potraﬁ ocenić efekty swoich działań i w przystępny sposób wyjaśnić je klientowi – w poczuciu
odpowiedzialności za jego zdrowie i dobro.
Uczestnik odpowiednio przygotowuje się do swojej pracy , wykonuje działania w zakresie prawidłowej
stylizacji paznokci wg zasad przedstawionych na szkoleniu.

Grupa docelowa
KOSMETYCZKI, KOSMETOLODZY, FRYZJERZY

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

część teoretyczna

2019-11-22

09:00

11:00

2:00

2

część praktyczna

2019-11-22

11:00

14:00

3:00

3

część teoretyczna

2019-11-23

09:00

11:00

2:00

4

część praktyczna

2019-11-23

11:00

14:00

3:00

5

część praktyczna

2019-11-24

09:00

13:00

4:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Katarzyna Zamojska

Obszar specjalizacji

Szkolenia ze stylizacji paznokci,oraz czynne
zawodowe przedłużanie paznokci

Doświadczenie zawodowe

Właściciel Salonu Stylizacji Paznokci "Art Nails"

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

W Branży kosmetycznej od 5lat.

Wykształcenie

wyższe magisterskie,Instruktor marki SPN Nails
Professional

Lokalizacja usługi
Adres:
Bolesława Śmiałego 12/u1
70-351
Szczecin,
zachodniopomorskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Salon Art Nails

Warunki logistyczne:
woj.

