Kurs Rozszerzonej Kolorystyki
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/09/02/10458/449108

Cena netto

3 000,00 zł

Cena brutto

3 000,00 zł

Cena netto za godzinę

166,67 zł

Cena brutto za
godzinę

166,67

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

18

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-16

Termin zakończenia
usługi

2019-11-18

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-09-02

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-28

Maksymalna liczba uczestników

5

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

Czy usługa pozwala na uzyskanie 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

TREMENTI NATALIA PIOTROWSKA
GROCHOŁA

Osoba do kontaktu

Natalia Grochoła

E-mail

iks@trementi.pl

Cel usługi

Telefon

+48 509670833

Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
wymienionych poniżej. W trakcie szkolenia uczestnik pozyska wiedzę na temat: - higieny pracy przy
zabiegu stylizacji paznokci - rozróżniania chorego i zdrowego paznokcia, - obsługi frezarki, pilników,
cążek oraz narzędzi niezbędnych do prawidłowej stylizacji paznokcia - wskazań oraz przeciwwskazań
do wykonania zabiegu stylizacji paznokci - zagadnień teoretycznych na temat: - budowy kompozycji
oraz dzielenia na płaszczyzny ( nauka perspektywy) - prawidłowego odtworzenia obrazu na tipsie tworzenia szkiców i centrów kompozycyjnych - mieszania kolorów: jak je ze sobą łączyć, a jakich
połączeń unikać - tonacji, odcieni i pokrewieństw kolorów; tworzenie światłocienia, jaskrawości oraz
intensywności - tworzenia elementów wspomagających, pierwszo oraz drugorzędnych prawidłowego ułożenia ręki podczas malowania techniką maźnięcia, na podstawie stylizacji :
Dreaperie lub Zhostovo. - prawidłowego ułożenia ręki podczas malowania techniką piórkowania blendingu - techniki cieniowania - tworzenia idealnego ombre - one move - technika pociąnięcia malowania techniką przy użyciu pędzla płaskiego i cienkiego - klasyfikacji pędzli - Stylizacji paznokci
metodami : ornamenty, florystyka, abstrakcja, pastel heaven, pastel flowers, one stroke ( oraz
elementy wspomagających, neo abstrakcje, retro styl Uczestnik nabędzie umiejętności : samodzielnego przygotowania paznokcia pod stylizację paznokci - obsługi frezarki, pilników, cążek
oraz narzędzi niezbędnych do prawidłowej stylizacji paznokci - budowy kompozycji oraz dzielenia na
płaszczyzny ( nauka perspektywy) - prawidłowego odtworzenia obrazu na tipsie - tworzenia szkiców i
centrów kompozycyjnych - mieszania kolorów; wie jak je ze sobą łączyć, a jakich połączeń unikać odpowiedniego używania tonacji, odcieni, i pokrewieństw kolorów, potrafi tworzyć światłocienie,
jaskrawości oraz intensywności - tworzenia elementów wspomagających, pierwszo oraz
drugorzędnych - swobodnego używania techniki blendingu oraz techniki one move - tworzenia
idealnego ombre - malowanią techniką przy użyciu pędzla płaskiego i cieńkiego - klasyfikacji pędzli Stylizacji paznokci metodami: ornamenty, florystyka, abstrakcja, pastel heaven, pastel flowers, one
stroke ( oraz elementy wspomagajcych, neo abstrakcje, retro styl Uczestnik samodzielnie będzie
potrafił wykonać zabieg stylizacji paznokci. Kompetencje społeczne uzyskane podczas szkolenia
pozwolą na zrozumienie znaczenia komunikacji z klientem przy samodzielnym wykonaniu zabiegu.
Uczestnik kursu będzie potrafił we właściwy sposób przeprowadzić rozmowę z klientem informując
go o celu prowadzonego zabiegu, o stosowanych metodach,narzędziach i środkach, o wskazaniach i
przeciwwskazaniach wynikających z wykonanego zabiegu. Uczestnik kursu zrozumie, że właściwa
komunikacja z klientem jest dla niego gwarantem bezpieczeństwa i profesjonalnego
przeprowadzenia zabiegu.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Przed zapisaniem się na usługę, bardzo proszę o kontakt pod numerem telefonu
500553796 lub 512826117 w celu potwierdzenia dostępności miejsca w grupie
szkoleniowej.
Dzień I:
- budowa kompozycji oraz dzielenie na płaszczyzny (nauka perspektywy),
- jak prawidłowo odtworzyć obraz na tipsie,
- jak tworzyć szkice i centra kompozycyjne,

- mieszanie kolorów: jak je ze sobą łączyć, a jakich połączeń unikać,
- tonacja, odcień i pokrewieństwo kolorów – jak dobrze stworzyć światłocień, jaskrawość, intensywność,
- tworzenie elementów wspomagających, pierwszo oraz drugorzędnych.
Stylizacje: ornamenty, florystyka, abstarkcja.
Dzień II:
- prawidłowe ułożenie ręki podczas malowania techniką piórkowania,
- jak używać cienkiego pędzla, aby wykorzystać do maximum jego możliwości,
- Stylizacja: Neo abstrakcje lub Retro styl,
- prawidłowe ułożenie ręki podczas malowania techniką maźnięcia, na podstawie stylizacji: Dreaperie lub
Zhostovo,
- cieniowanie – technika blending’u,
- tworzenie idealnego ombre,
Stylizacja: Pastel heaven lub Pastel Flowers

Dzień III:
- malowanie techniką pociągnięcia – one move,
- malowanie techniką przy użyciu pędzla płaskiego – jak efektywnie go wykorzystywać,
- klasyﬁkacja pędzli – kiedy i jaki stosować, do jakiej stylizacji użyć płaskiego, a do jakiej cienkiego pędzla
magicznego,
Stylizacja: One Stroke i Elementy wspomagające.

Kursanci dostają gotowe notatki z materiałami szkoleniowymi, mają możliwość robienia zdjęć i
nagrywania kursu, co pomoże w opanowaniu materiału również po kursie.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończonym szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę na temat:
- higieny pracy przy zabiegu stylizacji paznokci
- rozróżniania chorego i zdrowego paznokcia,
- obsługi frezarki, pilników, cążek oraz narzędzi niezbędnych do prawidłowej stylizacji paznokcia
- wskazań oraz przeciwwskazań do wykonania zabiegu stylizacji paznokci
- zagadnień teoretycznych na temat:
budowy kompozycji oraz dzielenia na płaszczyzny ( nauka perspektywy)
prawidłowego odtworzenia obrazu na tipsie
tworzenia szkiców i centrów kompozycyjnych
mieszania kolorów: jak je ze sobą łączyć, a jakich połączeń unikać
tonacji, odcieni i pokrewieństw kolorów; tworzenie światłocienia, jaskrawości oraz intensywności

tworzenia elementów wspomagających, pierwszo oraz drugorzędnych
prawidłowego ułożenia ręki podczas malowania techniką maźnięcia, na podstwie stylizacji :
Dreaperie lub Zhostovo.
prawidłowego ułożenia ręki podczas malowania techniką piórkowania
blendingu - techniki cieniowania
tworzenia idealnego ombre
one move - technika pociąnięcia
malowania techniką przy użyciu pędzla płaskiego i cienkiego
klasyfikacji pędzli
Stylizacji paznokci metodami : ornamenty, florystyka, abstrakcja, pastel heaven, pastel flowers,
one stroke ( oraz elementy wspomagajcych, neo abstrakcje, retro styl).

Po ukończonym szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:
- samodzielnego przygotowania paznokcia pod stylizację paznokci
- obsługi frezarki, pilników, cążek oraz narzędzi niezbędnych do prawidłowej stylizacji paznokci
- budowy kompozycji oraz dzielenia na płaszczyzny ( nauka perspektywy)
- prawidłowego odtworzenia obrazu na tipsie
- tworzenia szkiców i centrów kompozycyjnych
- mieszania kolorów; wie jak je ze sobą łączyć, a jakich połączeń unikać
- odpowiedniego używania tonacji, odcieni, i pokrewieństw kolorów, potraﬁ tworzyć światłocienie,
jaskrawości oraz intensywności
- tworzenia elementów wspomagających, pierwszo oraz drugorzędnych
- swobodnego używania techniki blendingu oraz techniki one move
- tworzenia idealnego ombre
- malowanią techniką przy użyciu pędzla płaskiego i cieńkiego
- klasyfikacji pędzli
- Stylizacji paznokci metodami: ornamenty, ﬂorystyka, abstrakcja, pastel heaven, pastel ﬂowers, one
stroke ( oraz elementy wspomagajcych, neo abstrakcje, retro styl ).

Kompetencje społeczne uzyskane podczas szkolenia uświadomiły znaczenie komunikacji z klientem
przy samodzielnym wykonaniu zabiegu. Uczestnik kursu potraﬁ we właściwy sposób przeprowadzić
rozmowę z klientem informując go o celu prowadzonego zabiegu, o stosowanych metodach,
narzędziach i środkach, o wskazaniach i przeciwwskazaniach wynikających z wykonanego zabiegu
zgodnie z posiadaną wiedzą, z zachowaniem pełnego komfortu i bezpieczeństwa klienta.
Ukończony kurs pozwoli na wprowadzenie nowej usługi do portfolio oferowanych zabiegów
kosmetologicznych, podniesienie atrakcyjności salonu kosmetycznego poprzez zwiększenie liczby
oferowanych zabiegów, wzrost liczby klientów.

Grupa docelowa
Kurs jest skierowany zarówno dla początkujących osób pracujących w gabinetach kosmetycznych jak i
właścicieli salonów kosmetycznych.

Informacje dodatkowe
Kurs kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia na postawie §18 ust. 2
rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)
Usługa zwolniona z VAT na podstawie Art. 43 ust.1, pkt. 26 lit.a Ustawy z dnia
11.03.2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 Nr 54 poz 535

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Kolorystyka - zajęcia
teoretyczne oraz praktyczne

2019-11-16

10:00

16:00

6:00

2

Blending - zajęcia teoretyczne
oraz praktyczne

2019-11-17

10:00

16:00

6:00

3

One-stroke - zajęcia
teoretyczne oraz praktyczne

2019-11-18

10:00

16:00

6:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Małgorzata Golińska

Obszar specjalizacji

Stylizacja paznokci

Doświadczenie zawodowe

Stylistka paznokci od 8 lat, od 3 Właścicielka
studia stylizacji paznokci „Gosha”, od roku
szkoleniowiec.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Roczne doświadczenie w prowadzeniu kursów,
wcześniej 2 kursy Stylizacji paznokci dla szkoły
policealnej „Sigma”. Prowadzenie szkolenia BUR.

Wykształcenie

Wyższe-Kosmetologia. Odbyte szkolenia
podnoszące kwalifikacje: -Sharm effect i akwarela
żelami, -Mistic style, -Kurs
manicure(biologiczny,frezarkowy, hybrydowy,
kombinowany, system "Woody on", Rozszerzona kolorystyka, - 5 mini form, - Hawaii, Kurs budowy paznokci metoda żelową,
metodąakrygelową, nightly Art, poker face,
zhostovo poziom 1 i 2.

Lokalizacja usługi
Adres:
Wróbla 9/6
25-661 Kielce, woj. świętokrzyskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

