
WIELKOPOLSKA IZBA RZEMIEŒLNICZA W POZNANIU

zaprasza na

Kurs fryzjerski w  Wielkopolskiej Izbie Rzemieœlniczej w Poznaniu umo¿liwi uzyskanie 
wiedzy i umiejêtnoœci potrzebnych do wykonywania zawodu fryzjera.

Program ukierunkowany jest na kszta³cenie praktyczne, które pozwoli na kompleksow¹ 
obs³ugê klienta oraz otworzenie w³asnego salonu fryzjerskiego. Kurs obejmuje zajêcia 
teoretyczne i praktyczne.

UCZESTNICY KURSU:
Uczestnikami kursu mog¹ byæ osoby, które ukoñczy³y 18 rok ¿ycia.

ZAJÊCIA: 2 - 3 razy w miesi¹cu w systemie weekendowym

1.  Wstêp do fryzjerstwa.
2.  Techniki fryzjerskie.
3.  Pielêgnacja w³osów i skóry g³owy.
4.  Ondulowanie w³osów.
5.  Strzy¿enie w³osów.
6.  Zmiana koloru w³osów.
7.  Uk³adanie fryzur (m.in. wieczorowej, dziennej, sportowej).

KURS FRYZJERSKIKURS FRYZJERSKI

CZAS TRWANIA KURSU:

WYBRANE ZAGADNIENIA PROGRAMU KURSU:

roczny kurs   300 godzin   pi¹tki         17:00-20:00   zajêcia teoretyczne
zajêcia teoretyczne   40 godzin   soboty   9:00-15:00   zajêcia praktyczne
zajêcia praktyczne   260 godzin   niedziele   9:00-15:00   zajêcia praktyczne



ZAPISY:

Wielkopolska Izba Rzemieœlnicza w Poznaniu
al. Niepodleg³oœci 2, 61-874 Poznañ

Wydzia³ Oœwiaty 
Monika Nowicka
tel.: 618593581 lub 618593522
fax.:618521316
e-mail: monika.nowicka@irpoznan.com.pl 

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 
PAÑSTWOWYM EGZAMINEM I UZYSKANIE TYTU£U CZELADNIKA

Ka¿dy uczestnik po ukoñczenie kursu bêdzie móg³ przyst¹piæ  do egzaminu czeladniczego i 
uzyskaæ tytu³ czeladnika ceniony przez pracodawców w kraju i zagranic¹.
Program kursu zapewnia kompleksowe przygotowanie do wykonywania zawodu fryzjer na dziale 
damskim i mêskim. 

Pracownik posiadaj¹cy tytu³ czeladnika to sprawdzony fachowiec po¿¹dany na rynku pracy. Dokument 
ten uwiarygodnia kompetencje w oczach pracodawcy i otwiera nowe perspektywy zawodowe, daj¹c 
siln¹ i potwierdzon¹ pozycjê specjalisty w bran¿y na rynku polskim oraz w krajach UE.

CENA KURSU: 

    wpisowe: 300 PLN
    5200 PLN 

Istnieje mo¿liwoœæ wniesienia op³aty za kurs w dwóch ratach.

Termin rozpoczêcia kursu bêdzie podany po zebraniu przynajmniej 8 uczestników. Harmonogram 
zostanie przedstawiony kiedy zostanie zrekrutowana grupa uczestników.

Osoby zainteresowane udzia³em w kursie prosimy o wype³nienie formularza zg³oszeniowego i wys³anie 
go poczt¹, faksem lub mailem. 

Zapewniamy wszystkie niezbêdne materia³y i narzêdzia oraz podrêczniki do nauki zawodu.  

MIEJSCE ZAJÊÆ: zajêcie praktyczne i teoretyczne odbywaj¹ siê w salach Wielkopolskiej  Izby 
Rzemieœlniczej w Poznaniu, al. Niepodleg³oœci 2, Poznañ

KADRA ISTRUKTORÓW
Nasi instruktorzy s¹ znanymi i cenionymi fryzjerami, którzy szkol¹ zgodnie z najnowszymi 
trendami mody. 
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