Usługa - Metoda Żelowa 2 dni
PLN

Metoda Żelowa 2 dni
Numer usługi: 2022/05/14/136361/1412549
Dostawca usług: AnBeauty Studio Urody ANGELIKA PULIT-

1 200,00 zł netto
1 200,00 zł brutto
60,00 zł netto za godzinę
60,00 zł brutto za godzinę

FORTUNA
Miejsce usługi: Nowy Sącz
5/5 z 28 ocen

Dostępność: Usługa otwarta
Forma świadczenia: stacjonarna
Status usługi: niezrealizowana
Identyfikator projektu: Sektor Usługi Rozwojowe

Rodzaj

Kategoria / Podkategoria

Dofinansowanie

Usługa szkoleniowa

Zdrowie i medycyna / Medycyna
estetyczna i kosmetologia

Tak

od 30.06.2022
do 01.07.2022

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane do osób znających podstawy stylizacji chcących
podnieść swoje kwalifikacje zawodowe jako stylistka paznocki.

Minimalna liczba uczestników:

1

Maksymalna liczba uczestników:

10

Data zakończenia rekrutacji:

29-06-2022

Liczba godzin usługi:

20

Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi:

Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi
Program szkolenia:
- stylizacja w kształcie kwadrat, migdał salonowy,
- prawidłowe przygotowanie płytki przy użyciu frezów
- prawidłowa aplikacja produktów
- prawidłowa aplikacja koloru pod skórki
- prawidłowe podkładanie form
- technika piłowania
- technika frencha malowanego
- uzupełnienie / odnowa
Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęć

Data realizacji zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba godzin

METODA ŻELOWA DZIEŃ 1

30-06-2022

09:00

16:30

07:30

METODA ŻELOWA DZIEŃ 2

01-07-2022

09:00

16:30

07:30

Główny cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę i umiejętności dotyczące przedłużania paznokci kształt kwadrat/ migdał/owal,
podkładania form, uzupełnienia. Udział w usłudze szkoleniowej przygotowuje pracowników salonów piękności, stylistki i
kosmetyczki do samodzielnego wykonania zabiegów będących przedmiotem szkolenia. Uczestnik szkolenia nabędzie i
utrwali wiedzę z zakresu przeprowadzenia zabiegu krok po kroku. Szkolenie ma na celu poprawić jakość dotychczasowych
usług.
Efekty uczenia się
Wykonuje stylizacje w kształcie kwadrat, migdał salonowy,
Potrafi przygotować płytkę przy użyciu frezów
Potrafi prawidłowo aplikować produkty
Potrafi prawidłowo aplikować kolor pod skórki
Potrafi prawidłowo podłożyć formy
Zna technike piłowania
Zna technike frencha malowanego
Wykonuje uzupełnienie / odnowe.
Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się
1.uczestnik otrzymuje informacje zwrotne od trenera na bieżąco, w trakcie części warsztatowej realizowanej pod okiem
trenera.
2.podczas podsumowania szkolenia (na koniec szkolenia) trener przekazuje ocenę indywidualnych postępów dla każdego
uczestnika szkolenia bazując na obserwacjach dokonanych podczas części warsztatowej.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Kwalifikacje
Brak wyników.

Cena
Koszt usługi netto

1 200,00 zł

Koszt usługi brutto

1 200,00 zł

Koszt godziny netto

60,00 zł

Koszt godziny brutto

60,00 zł

Adres realizacji usługi
ul. Władysława Barbackiego 81/1 piętro, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
Klimatyzacja
Wi-fi
W pełni wyposażona sala szkoleniowa.

Zajęcia poprowadzą

Angelika Pulit-Fortuna
Stylistka i certyfikowany instruktor stylizacji paznokci.
Instruktor marki PB Nails.
5 lat doświadczenia w branży beauty, dziesiątki zadowolonych kursantek.
Ponad 30 certyfikatów potwierdzających zdobywane przez lata umiejętności.
Pracuje najnowszymi technikami, na profesjonalnych produktach marki PB Nails. Instruktor z pasji,
indywidualne i profesjonalne podejście dla każdego kursanta. Zapewniam stały kontakt i pomoc
po szkoleniu.

Kontakt

Angelika Pulit-Fortuna
email: angelikapulitfortuna@gmail.com
tel: (+48) 535 118 223

Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
W związku z epidemią SARS-CoV-2 organizator, podczas szkolenia, zapewnia środki ochrony indywidualnej dla
uczestników i modelek (maski jednorazowe oraz rękawiczki jednorazowe) oraz płyny do dezynfekcji rąk, powierzchni oraz
akcesoriów używanych podczas szkolenia.
Organizator zapewnia materiały do prowadzenia części warsztatowej zgodnie z tematem szkolenia, tj. m.in.: zmiękczacze
skórek, patyczki, lakiery, pędzle, nożyczki, cążki, mieszadła, frezy, nożyczki i inne niezbędne akcesoria.
Materiały niezbędne na użytek uczestników szkolenia trener każdorazowo dostosowuje do potrzeb. Materiały
wykorzystywane podczas szkolenia nie są przekazywane na użytek prywatny dla uczestników szkolenia po jego
zakończeniu.
Informacje dodatkowe
Wytyczne dla uczestnika:
1. Nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj realizowanego szkolenia).
2. Nie używać telefonów komórkowych w gabinecie.
3. Uczestnik przychodzi na szkolenie bez osób towarzyszących.
4. Uczestnik zobowiązany posiadać odzież ochronną (fartuch, jednorazowe rękawiczki i osłonę ust i nosa)

