CUT&COLOR
Usługa archiwalna
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

2019/11/08/13679/485403

Cena netto

2 600,00 zł

Cena brutto

2 600,00 zł

Cena netto za godzinę

74,29 zł

Cena brutto za
godzinę

74,29

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

35

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-01-13

Termin zakończenia
usługi

2020-01-17

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-11-11

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-12-16

Maksymalna liczba uczestników

8

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Kategorie dodatkowe KU

Usługi

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której
mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)

Zakres tematyczny

Cut & Color - kurs doszkalający 35 - 105
godzin

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

Akademia Szkoleniowa B&K spółka
jawna S. Kublin, M. Laskowski

Osoba do kontaktu

Magdalena Wołoszyńska

E-mail

magda.w@berendowiczkublin.pl

Telefon

+48 600892736

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym jest poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie strzyżeń i
koloryzacji. W trakcie kursu uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu technik cięcia, pracy na
separacjach i kątach, jak i technik koloryzacji. W obszarze umiejętności uczestnicy nabędą
umiejętności w dobieraniu fryzury do oczekiwań klientki, do kształtu, głowy, rodzaju włosa. Poznają i
będą potrafili wykonać koloryzację techniką z wolnej ręki, panelową, na kole, na rombie,
transparentną. W obszarze kompetencji społecznych uczestnik pozna zasady profesjonalnej
konsultacji klienta, będzie potrafił zbudować relację z klientem, rozwinie umiejętności kreatywnego
myślenia. Szkolenie jest połączeniem teorii i praktyki tak aby uczestnicy zdobywali nie tylko wiedzę
ale i umiejętności.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Strzyżenia damskie:

praca na modelkach
dobór fryzury do oczekiwań klientki
techniki cięcia praca na separacjach i kątach
dobór fryzury do kształtu głowy,
dobór fryzury do rodzaju włosa
wydzielanie separacji,
Koloryzacje:
praca na modelkach
dobó koloryzacji do oczekiwań klientki
dobór koloryzacji do typu urody
dobór koloryzacji do karnacji i koloru oczu
rysowania separacji
Obsługa klienta:
profesjonalna obsługa klienta
pielęgnacja

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnik:
1. Potrafi przeprowadzić profesjonalną konsultację klienta
2. Potrafi dobrać fryzurę oraz metody cięcia do kształtu głowy, rodzaju włosa i oczekiwań klientki
3. Potrafi dobrać i wykonać koloryzację w oparciu o oczekiwania klientki, typ urody, karnację i kolor oczu
4. Zna zasady tworzenia podziałów- separacji i sekcji jako niezbędnych elementów w procesie
strzyżenia

Grupa docelowa
Osoby posiadające doświadczenie zawodowe i chcące podnieść swoje kwalifikacje w zakresie strzyżeń i
koloryzacji.

Opis warunków uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze
dokananie rezerwacji miejsca na szkoleniu,
drogą telefoniczną- nr tel. 600 892 736
Przed zapisem na usługę prosimy o

kontakt w celu weryfikacji i dostosowania
szkolenia indywidualnie do uczestnika
Kurs odbędzie się przy uzbieraniu min. 5 os.
grupy.
W przypadku nieobecności trenera, proponujemy najbliższy jego termin lub innego trenera
specjalizującego się w wybranej specjalizacji.
Sprzęt potrzebny:
nożyczki
degażówki
suszarkę
prostownicę
maszynkę do strzyżenia
szczotki do modelowania
grzebień
klipsy

Materiały dydaktyczne
- materiały szkoleniowe
- modelki
- produkty do stylizacji, pielęgnacji i koloryzacji

Informacje dodatkowe
Szkolenie odbędzie się przy uzbieraniu grupy min. 5 osób.

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Wprowadzenie. Zasady prawidłowej
konsultacji fryzjerskiej, jak poprawić
obsługę klienta. Praca z modelkamidobór techniki koloryzacji i strzyżenia do
oczekiwań klientki.

2020-0113

10:00

17:00

7:00

2

Praca z modelką. Konsultacja. Dobór
techniki strzyżenia i koloryzacji do
klientki.

2020-0114

10:00

17:00

7:00

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

3

Praca na modelce z zastosowaniem
poznanych technik strzyżenia i
koloryzacji.

2020-0115

10:00

17:00

7:00

4

Strzyżenie, koloryzacja i stylizacja
modelki poznaną techniką.
Doskonalenie technik, korygowanie
popełnianych błędów. Praca na
modelkach.

2020-0116

10:00

17:00

7:00

5

Dobór fryzury i koloryzacji do oczekiwań
klientki i jej cech zewnętrznych.
Podsumowanie pracy. Zwrócenie uwagi
na to jakich nie popełniać błędów w
trakcie koloryzacji i strzyżenia.

2020-0117

10:00

17:00

7:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Patryk Pawłowski

Obszar specjalizacji

Obsługa klienta. Techniki strzyżeń damskich.
Techniki koloryzacji.

Doświadczenie zawodowe

Ponad 10 - letnie doświadczenie zawodowe jako
fryzjer. Edukator Akademii B&K od 2016 roku.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Ponad 2 letnie doświadczenie

Wykształcenie

Posiada tytuł technika usług fryzjerskich oraz
ukończony kurs pedagogiczny.

Imię i nazwisko

Sławek Kublin

Obszar specjalizacji

Technik strzyżeń Obsługa klienta

Doświadczenie zawodowe

Ponad 29-letnie doświadzczenie zawodowe jako
fryzjer. Edukator Akademii B&K od ponad 10 lat..

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Ponad 10 letnie doświadczenie.

Wykształcenie

Tytuł Mistrza w rzemiośle fryzjerstwo – 2011 r

Lokalizacja usługi

Adres:
Plebiscytowa 14/1
40-035 Katowice, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Wi-fi

