Akadémia Komenského
Akadémia Komenského, občianske združenie, Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín
IČO 42139716 DIČ 2022554589

tel./fax 032/7430 677, tel. 032/7430 676, e-mail: vajak@vajak.sk, www.vajak.sk

Dizajn 3D semipermanentných mihalníc dizajnérstvo lepenia semipermanentných mihalníc s
3D efektom na vlastné mihalnice
Cieľ: Dizajnérstvo 3D semipermanentných mihalníc je čoraz populárnejšia technika, pomocou ktorej pôsobia
prirodzené mihalnice dlhšie a hustejšie. 3D mihalnice sú jedinečné syntetické vlákna mihalníc, ktoré sú vyrobené
tak precízne, že dokonale kopírujú prirodzené mihalnice. Technika lepenia - aplikácie 3D mihalníc spočíva v tom,
že sú nalepované po jednom na vlastné mihalnice tak, že výsledkom sú prirodzené, krásne a zmyselné mihalnice.
Použitie 3D mihalníc je vyvinuté na každodenné použitie. Je to výborná doplnková služba k vizážistickým a
kozmetickým službám.
Cieľová skupina: záujemkyne o prácu v kozmetických a vizážistických službách
Program kurzu: pozostáva z teoretickej výuky a praktického výcviku, pričom ťažisko spočíva v osvojení si
praktických techník a úkonov.
Metódy výučby: prednášky lektora, praktické ukážky, vzájomná diskusia, praktické cvičenia
Forma záverečnej skúšky:

písomný test + praktická skúška

Časový rozsah kurzu:

10 vyuč. hod.

Účastnícky poplatok:

200,- €

V prípade záujmu je možné absolvovať počas kurzu školenie z hygieny a epidemiológie v cene 30,- € +
kolky v hodnote 50,- € potrebné na vystavenie preukazu, ktoré nie je zahrnuté v cene kurzu. Po jeho absolvovaní
získate osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností.

POZVÁNKA
Kurz sa začne 10.4.2017 (pondelok) o 16:00 hod. v sídle Akadémie Komenského v Trenčíne na Nám. SNP 9 (1.
posch., oproti bývalej knižnici v parku, pri podjazde smer Sihoť). Presné termíny výučby si účastníci dohodnú na
prvom stretnutí. Záväzné prihlášky zašlite obratom na horeuvedenú adresu. Účastnícky poplatok uhradíte
priamo v hotovosti v deň nástupu na kurz. Akadémia Komenského si vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade,
že na kurz nenastúpite, oznámte nám toto na horeuvedené tel. číslo.

PhDr. Jaroslav Sámela
Akadémia Komenského, o.z.

.....................................................................................................................................................

Záväzná prihláška
Meno a priezvisko..................................................................dátum nar........................................
Adresa bydliska.............................................................................................................................
Kontakt č.tel.............................................................. mail ............................................................
Prihlasujem sa do kurzu „Dizajn 3D semipermanentných mihalníc“ – 10.4.2017
Upozornenie :
1. Akadémia Komenského, o.z. stanovuje tieto podmienky stornovania účasti:
a) prvé dva dni kurzu 50 % ceny
b) v treťom a ďaľších dňoch kurzu (výučby) až do ukončenia nárok na vrátenie časti príspevku zaniká
2. Účastníci kurzov nie sú osobitne poistení a konajú na vlastnú zodpovednosť.
3. Beriem vyššie uvedené podmienky na vedomie a súhlasím s nimi.
Záväznú prihlášku pošlite na adresu Akadémia Komenského, o.z., Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín
dňa:..............................

........................................
podpis

