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Rodzaj

Kategoria / Podkategoria

Dofinansowanie

Usługa szkoleniowa

Zdrowie i medycyna / Medycyna
estetyczna i kosmetologia

Tak

6 000,00 zł netto za
osobę
6 000,00 zł brutto za
osobę
285,71 zł netto za
osobogodzinę
285,71 zł brutto za
osobogodzinę
od 24.05.2021
do 26.05.2021

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie jest przeznaczone dla tatuażystów, linergistów,
osób potrafiących pigmentować, posiadających zdolności artystyczne.

Minimalna liczba uczestników:

3

Maksymalna liczba uczestników:

3

Data zakończenia rekrutacji:

21-05-2021

Liczba godzin usługi:

21

Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi:

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

Ramowy program usługi
Część teoretyczna
1 Aspekty medyczne w tatuażu:
Medyczne aspekty implantacji i rozkładu tuszu w skorze,
Znieczulenia stosowane w zabiegu,
Zalecenia pozabiegowe
Wskazania i przeciwskazania do tatuażu
2. Aspekty techniczne:
Rodzaje i specyfika igieł.
Opracowanie projektów rysunku w tatuażu
Techniki transferu rysunku na skórę
Część praktyczna
Techniki stosowane w tatuażu
Linery,
Cieniowanie mechaniczne,
Technika whipy,
Technika aquarelle,
Technika dots,
Pełna pigmentacja i wypełniania,
Metody nakładania kolorów,
Napisy,
Tatuaże graficzne i symetryczne

Harmonogram usługi
Przedmiot / temat zajęć

Data realizacji zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba godzin

Część teoretyczna i praktyczne
wykonanie omawianych technik
pigmentacji na sztucznej skórze

24-05-2021

09:00

16:00

07:00

Praktyczne wykorzystanie
wybranych technik tatuatorskich
praca na modelach.

25-05-2021

09:00

16:00

07:00

Praktyczne wykorzystanie
zaawansowanych technik
tatuatorskich praca na modelach.

26-05-2021

09:00

16:00

07:00

Główny cel usługi
Cel edukacyjny
Tatuaż zaawansowany - szkolenie przygotowuje do samodzielnego wykonywania tatuażu ozdobnego na skórze oraz
zastosowania odpowiednich urządzeń i barwników pozwalających na przeprowadzenia bezpiecznej pigmentacji. W celach
szkolenia zawierają się również kompetencje pozwalające na właściwym kwalifikowaniu klientów, przeprowadzenia
wywiadu oraz udzieleniu zaleceń pozabiegowych.
Efekty uczenia się
Po zakończeniu szkolenia uczestnik nabywa:
Wiedzę w zakresie:
Medycznych aspektów implantacji i rozkładu tuszu w skórze
Znieczuleń stosowanych w zabiegu pigmentacji
Rodzajów i specyfiki igieł
Wskazań i przeciwskazań do zabiegu pigmentacji skóry
Technik wykonywania pigmentacji
Przygotowania dokumentacji zabiegowej
Umiejętności w zakresie:
Doboru techniki pigmentacji do obszaru zabiegowego
Opracowania rysunków w tatuażu
Techniki transferu rysunku na skórę
Poprawnego wykonywania pigmentacji różnymi technikami, m.in: techniką whipy, aquarelle, dots
Postępowania w przypadku wystąpienia ewentualnych powikłań pozabiegowych
Kompetencje społeczne w zakresie:
Wrażliwości na ludzkie cierpienie i potrzebę pomocy
Wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu szkolenia
Okazywanie szacunku dla klienta
Taktownego i skutecznego odmówienia wykonania zabiegu w przypadku rozpoznania schorzeń, które stanowią
przeciwskazanie do jego zastosowania

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Kwalifikacje
Brak wyników.

Cena

Tak

Koszt przypadający na 1 uczestnika netto

6 000,00 zł

Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto

6 000,00 zł

Koszt osobogodziny netto

285,71 zł

Koszt osobogodziny brutto

285,71 zł

Adres realizacji usługi
ul. Szarych Szeregów 31/5, 40-750 Katowice, woj. śląskie
Parking znajduje się bezpośrednio przed budynkiem lub 20 metrów dalej, za przystankiem autobusowym (adres do nawigacji:
Katowice, ul. Szarych Szeregów 37), obydwa bezpłatne.
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
Klimatyzacja
Wi-fi

Zajęcia poprowadzą
Agata Nogacka
Od 15 lat właścicielka studia tatuażu i makijażu permanentnego Rosi Russu Tattoo. Tatuator,
artysta plastyk i licencjonowany trener makijażu permanentnego i mikropigmentacji
medycznej.Kosmetolog, od 2016 roku wykładowca akademicki na kierunku Trener linergista w
GWSH. Bogate doświadczenie trenerskie zdobywała współpracując z licznymi instytucjami
szkoleniowymi. Współautorka badan naukowych w zakresie pozycjonowania pigmentu w skórze.
Specjalizuje się w zakresie mistrzowskiego cieniowania brwi metodami ręcznymi i maszynowymi:
łączenia kolorów, konsystencji pigmentów a także pigmentacji medycznej otoczki sutkowej.
Beata Szostek
Kosmetolożka, absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, dyplomowana trenerka linergistka. Od 10 lat prowadzi własny salon, gdzie proponuje klientkom i klientkom możliwie
najszerszy wachlarz usług kosmetycznych o najwyższej jakości. Aktywna członkini akcji Motyle
Świadomości, w ramach której zarówno uświadamia Amazonki o możliwości podniesienia jakości
życia po mastektomii, jak i wykonuje pro bono mikropigmentacje brodawek sutkowych oraz
ukrywa pozabiegowe blizny pod subtelnymi, kobiecymi tatuażami. Szkoli również kolejne adeptki
różnych dziedzin kosmetologii, zawsze uśmiechnięta i gotowa do pomocy, kocha zwierzęta, a
ludzi traktuje z szacunkiem.

Kontakt

Artur Ruprich
email: a.ruprich@gmail.com
tel: (+48) 668 460 981

