Warsztaty z akwareli
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

2020/01/21/20845/518665

Cena netto

500,00 zł

Cena brutto

500,00 zł

Cena netto za godzinę

100,00 zł

Cena brutto za
godzinę

100,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

5

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-02-01

Termin zakończenia
usługi

2020-02-01

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-01-21

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-01

Maksymalna liczba uczestników

4

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

Lash House Klaudia Kasuła

Osoba do kontaktu

Ewelina Obała

E-mail

ewrapol@wp.pl

Telefon

504064137

Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik posiada wiedze na poziomie zaawansowanym, zna odpowiedzi na wszystkie pytania
zwiazane z zabiegem. Potrafi wykorzystac wiedze i umiejetnosciw samodzielnej pracy jako Stylista
Paznokci . Potrafi samodzielnie dobrac odpowiednia stylizacje, produkty oraz odpowiednio reagowac
na potrzeby klienta. Ma swiadomosc swojej wiedzy i dalszego doksztalcania się .

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Program szkolenia

* Dobór pędzli
szybkie zdobienia letnie salonowe
cieniowanie wzorow i nadanie im efektu 3d
mieszanie kolorow
zdobienia soczystych owocow
zdobienia slodkich babeczek

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnik posiada wiedze na poziomie zaawansowanym, zna odpowiedzi na wszystkie pytania
zwiazane z zabiegem. Potraﬁ wykorzystac wiedze i umiejetnosciw samodzielnej pracy jako Stylista
Paznokci. Potraﬁ samodzielnie dobrac odpowiednia stylizacje, produkty, dlugosc Paznokci . Ma
swiadomosc swojej wiedzy i dalszego doksztalcania sie ,

Grupa docelowa
Stylistki rzęs ,paznokci kosmetolodzy, kosmetyczki

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Część praktyczna

2020-02-01

09:00

14:00

5:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Klaudia Kasuła

Obszar specjalizacji

Stylizacja rzęs i brwi Instruktor stylizacji rzęs i brwi

Doświadczenie zawodowe

Stylistka Rzęs i brwi z ponad 7 letnim
doświadczeniem , instruktor stylizacji rzęs i brwi z
3 letnim doświadczeniem , wielokrotna mistrzyni
stylizacji rzęs i brwi . Mistrzyni Lash Lift w Polsce .
Sędzia w mistrzostwach stylizacji rzęs i brwi

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Stylistka Rzęs i brwi z ponad 7 letnim
doświadczeniem , instruktor stylizacji rzęs i brwi z
3 letnim doświadczeniem. przeszkolonych ponad
300 kursantów.

Wykształcenie

Wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
Władysława Jagiełły 22
74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

