REGULAMIN SZKOLENIA
Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki szkolenia. Decydując się na udział w szkoleniu
Klient akceptuje poniższy Regulamin.
1. Podmiotem przeprowadzającym szkolenia, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Salon
Fryzjerski Afro-Claudine, ul. Śniadeckich 6, 60-774 Poznań, NIP 781-169-00-31
2. Podmiotem uczestniczącym w szkoleniach,
uczestnicząca w szkoleniach, warsztatach.

zwanym

dalej „Kursantem” jest osoba

3. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z programem (załącznik 1 i
2) szkoleniowym właściwym dla danego szkolenia.
4. Organizator świadczy szkolenia w swojej siedzibie – Afro-Claudine, ul. Śniadeckich 6, 60-774
Poznań.
5. Szkolenia oparte są na programie autorskim i nie podlegają kopiowaniu.*

*

6. Wszystkie szkolenia odbywają się na główkach szkoleniowych. Nie wykluczone jest szkolenie
na modelce/modelu (Klient zapewnia modelkę/modela we własnym zakresie).
7. Kursant oświadcza, że jest zdrowy i nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań (również
medycznych), aby uczestniczyć w szkoleniu.
8. Warunkiem zapisania się na szkolenie jest uiszczenie opłaty w wysokości 400 zł na konto
salonu Afro-Claudine (przedpłata – zadatku w wysokości 30% wartości szkolenia). Pozostała
część opłaty w dniu szkolenia.
9. W razie rezygnacji ze szkolenia, zadatek nie podlega zwrotowi.
10. Za zrezygnowanie ze szkolenia przed jego ukończeniem, jak również za nie przystąpienie do
szkolenia, Kursant nie otrzyma zwrotu pieniędzy.
11. Szkolenia prowadzone są zgodnie z zainteresowaniem klientów. W grupie szkoleniowej może
jednorazowo uczestniczyć maksymalnie 5 osób.
12. Każdy uczestnik szkolenia wyraża zgodę w celu podpisania umowy i jej realizacji w celach
marketingowych, na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres
zamieszkania, nr PESEL, adres e-mail, nr telefonu) przez Organizatora celem zawarcia
umowy i jej realizacji. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz 883).
13. Zdjęcia wykonywane podczas szkolenia są własnością salonu fryzjerskiego Afro-Claudine i
mogą być publicznie udostępniane na profilach społecznościowych oraz na stronie
internetowej www.afrosalon.pl Organizatora. Kursant wyraża zgodę na nieodpłatne
udostępnianie swojego wizerunku, udokumentowanego na zdjęciach, wykonanych w trakcie
szkoleń i warsztatów, w materiałach marketingowych. Zdjęcia będą oznaczone logotypem
*

„Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk,
przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części i
bez pisemnej zgody autora jest zabronione. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631), 2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. e w ustawie z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn.
zm.).
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Organizatora i tylko w takiej formie będę mogły być pobrane i wykorzystywane przez
uczestników szkolenia. Kursant oświadcza, że nie będzie wprowadzać zmian z zakresu
obróbki otrzymanych zdjęć, a także ich modyfikowania i kadrowania. Naruszenie tego zakazu
grozi karą finansową w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
14. Organizator udostępnia niezbędny sprzęt fryzjerski Kursantom podczas warsztatów.
15. Kursant zobowiązany jest do punktualności. Zajęcia rozpoczynają się o wyznaczonej godzinie
mimo nieobecności któregoś z kursantów.
16. Uczestnictwo w szkoleniu nie jest równoznaczne z otrzymaniem certyfikatu. W celu jego
uzyskania wymagany jest czynny udziału kursanta w szkoleniu i prawidłowe wykonanie
zadań.
17. W szkoleniu uczestniczą wyłącznie osoby, które dokonały opłaty. Kursantom nie wolno
przyprowadzać osób towarzyszących na szkolenie. Modelki/modele, uczestniczący w
szkoleniu nie mogą przyprowadzać osób towarzyszących na szkolenie.
18. Wszystkich uczestników podczas szkolenia obowiązuje całkowity zakaz nagrywania filmów
wideo zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych, tj. telefonów,
dyktafonów, kamer, aparatów fotograficznych bez zgody organizatora. Naruszenie tego
zakazu grozi karą finansową w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
19. Każdy Kursant podczas szkolenia pracuje wg instrukcji przekazywanej przez Instruktora.
Instruktor ma prawo przerwać pracę Kursanta jeśli ten nie wykonuje poleceń poprawnie lub
działa na szkodę modela.
20. Zarówno Organizatora, jak i Kursanta obowiązuje klauzula poufności i dbałość o dobra
osobiste.
21. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty szkolenia lub Instruktora prowadzącego.
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Załącznik nr 1
PROGRAM SZKOLENIA Z ZAPLATANIA WARKOCZYKÓW RASTA
Na szkoleniu kursant pozyska wiedzę na temat:
1. rodzaju włosów syntetycznych wykorzystanych w zaplataniu warkoczyków.
2. doboru odpowiedniego kolor i długości syntetycznych włosów zgodnie z życzeniem
Klienta.
3. przygotowania włosów syntetycznych do wykonania warkoczyków Rasta.
4. łączenia włosów syntetycznych z naturalnymi włosami Klienta.
5. zaplatania warkoczyków w różnych stylach: warkoczyki Rasta, warkoczyki Twist zwane
”makaron”, “Piquer-laisser” zwane pick and drop, są to warkoczyki z puszczonymi
końcówkami.
6. zasad pielęgnacji i mycia warkoczyków
7. techniki bezpiecznego rozplątywania warkoczyków

Czas trwania szkolenia: od 3 do 5 godzin.
Szkolenie odbywa się w ciągu jednego dnia.
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Załącznik nr 2
PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKŁADANIA LOKÓW i AFRO

Na szkoleniu kursant pozyska wiedzę na temat:
1. przygotowania włosy do założenia loków
2. doboru kolor włosów syntetycznych do włosów Klientki
3. połączenia włosów syntetycznych z naturalnymi w celu zaplecenia warkoczy dobieranych
4. zakładania loków
5. zasad pielęgnacji założonych loków
6. technik bezpiecznego zdejmowania loków

Czas trwania szkolenia: od 2 do 5 godzin
Szkolenie odbywa się w ciągu jednego dnia.
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