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

Vizážista - vizážistka
Na uvedený rekvalifikačný kurz bol udelený kredit akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR.
Absolventi kurzu obdržia osvedčenie o absolvovaní kurzu v zmysle akreditácie. Kurz je určený záujemcom,
ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť. Aktuálne platné podmienky pre otvorenie
živnosti v tomto odbore je potrebné si preveriť na Živnostenskom úrade a Živnostenskej komore.
Kurz je určený: záujemcom vo veku nad 18 rokov so stredoškolským vzdelaním, ktorí sa chcú uplatniť ako
vizážisti, resp. sa zamestnať v kozmetickom salóne.
Cieľom kurzu: je osvojiť si teoretické základy vizážistiky a koloristiky, techniky líčenia a vizážistických úprav.
Program kurzu: pozostáva z teoretickej výuky a praktického výcviku.
Obsahové zameranie: kozmetická fyziognómia, základy kozmetickej činnosti, koloristika, technika líčenia,
vizážistika, vizážistické úpravy, estetika, dekoratívna kozmetika.
Spôsob ukončenia kurzu: ústna a praktická záverečná skúška. Absolvent kurzu akreditovaného MŠ SR
získa certifikát s celoštátnou platnosťou.
Organizačné pokyny: ku kurzu budete potrebovať písacie potreby, farebné ceruzky, pracovné oblečenie
(tričko), štetce, vlastný základný vizážistický materiál podľa pokynov lektorky v približnej hodnote cca 50,- eur
V prípade záujmu je možné absolvovať počas kurzu školenie z hygieny a epidemiológie, ktoré nie je
zahrnuté v cene kurzu. Po jeho absolvovaní získate osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon
epidemiologicky závažných činností.
Časový rozsah kurzu:

160 vyuč. hod.

(z toho 15 vyuč. hodín dištančnou formou)

390,- EUR

Účastnícky poplatok:
(pri absolvovaní spolu s kurzom „Kozmetik - kozmetička“
v cene 590,- € je celková cena za obidva kurzy 930,- €).

POZVÁNKA
Kurz sa začne 11.9.2017 (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 a dni výučby si účastníci
dohodnú na prvom stretnutí. Záväzné prihlášky zašlite obratom na horeuvedenú adresu. Účastnícky
poplatok uhradíte v hotovosti pri nástupe na kurz. Úhrada je možná aj na 2 splátky. Akadémia Komenského si
vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade, že na kurz nenastúpite, oznámte nám toto na horeuvedené
tel.číslo.
PhDr. Jaroslav Sámela
riaditeľ Akadémie Komenského

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

Záväzná prihláška
Meno a priezvisko.............................................................dátum nar.......................................
Adresa bydliska.......................................................................................................................
Kontakt č.tel ......................................... e-mail ........................................................................
Prihlasujem sa do kurzu „Vizážista - vizážistka“ – 11.9.2017
Upozornenie:
1. Akadémia Komenského 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. Svojim podpisom zároveň súhlasím s použitím mojich osobných údajov pre potreby kurzu.
4. Beriem vyššie uvedené podmienky na vedomie a súhlasím s nimi.
Záväznú prihlášku pošlite na adresu Akadémia Komenského, Nám. SNP 9, 911 01 Trenčín
dňa:..............................

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

