REGULAMIN kursów wizażu organizowanych w Akademii Wizażu GOOD LOOK:
1. Akademia Wizażu GOOD LOOK jest organizatorem kursów wizażów w Warszawie, w
studiu, które mieści się przy ul. Puławskiej 90 lok. 4
2. Kursy odbywają się w trybie dziennym i weekendowym.
3. W przypadku kursów grupowych (16-godzinne, 50-godzinne oraz 120-godzinne) i
chęci zarezerwowania miejsca jest wpłata zadatku w wysokości odpowiednio 200 zł,
300 zł, 500 zł.
Dane do przelewu:
GOOD LOOK Project
ul. Puławska 90 lok.4 02-620 Warszawa
BRE BANK 18 1140 2004 0000 3002 6724 2023
W tytule: [Nazwa i termin kursu, IMIĘ I NAZWISKO] np. „Kurs 16-godzinny 31.08-1.09
KATARZYNA KOWALSKA”

4. Po zaksięgowaniu zadatku kursantka otrzymuje drogą mailową potwierdzenie
(maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty), iż miejsce zostało
ostatecznie zarezerwowane.
5. Pozostałą kwotę można uiścić przelewem (najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem
kursu) bądź gotówką (na miejscu, w dniu rozpoczęcia kursu).
6. Istnieje możliwość rozłożenia kwoty kursu na raty (dotyczy tylko kursów MASTER
PRO w trybie weekendowym). W tej sytuacji wymagana jest wpłata zadatku.
Pozostała część kwoty może być rozłożona na 2 kub 3 raty, po podpisaniu
odpowiedniej umowy.
7. W przypadku nieuzbierania się wystarczającej liczby uczestników, aby szkolenie
mogło się rozpocząć, Akademia informuje o tym fakcie uczestniczki, najpóźniej 2 dni
przed rozpoczęciem szkolenia. Akademia podaje kolejne możliwy termin rozpoczęcia
się kursu. W tej sytuacji uczestniczkom przysługuje prawo zwrotu wpłaconego
zadatku, w sytuacji gdy nowy termin jest nieodpowiedni.
8. W innych przypadkach zadatek jest bezzwrotny.
9. W okresie nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia kursu, uczestniczce
przysługuje możliwość wnioskowania o zmianę terminu kursu.
10. Organizacja szkolenia:
 Szkolenia grupowe odbywają się w trybie dziennym i weekendowym, w
godzinach 9.00-15.00 lub 9.00-17.00
 Podczas szkolenia przewidziana jest przerwa na lunch; ustalana jest ona na
bieżąco, w zależności od trybu pracy danej grupy
 Po kursie każda kursantka otrzymuje certyfikat ( oraz dyplom z oceną
końcową w przypadku kursów 120-godzinnych)



W przypadku kursu 120-godzinnego przewidziany jest egzamin końcowy

11. Organizacja egzaminu – Kurs 120-godzinny
 Egzamin dzieli się na część teoretyczną i praktyczną
 Część teoretyczna obejmuje pytania testowe (jednokrotnego wyboru) oraz
pytania opisowe
 Część praktyczna to wykonanie zaprojektowanego przez siebie makijażu,
który następnie jest utrwalany podczas sesji zdjęciowej
 Na ocenę końcową brane są pod uwagę: wynik egzaminu teoretycznego i
praktycznego; system pracy podczas trwania kursu; liczba nieobecności na
zajęciach
 W przypadku nieobecności podczas więcej niż 2 dni, kursantka ma obowiązek
nadrobienia materiału we własnym zakresie ( wykonanie makijaży
odpowiednimi technikami i zaprezentowanie ich na zdjęciach - szczegóły
przekazuje instruktorka)
 Absolwentki otrzymują 2 wybrane i obrobione zdjęcia z sesji egzaminacyjnej,
które wysyłane są drogą mailową w ciągu miesiąca od daty egzaminu
12. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę mającą przynajmniej
kilkuletnie doświadczenie w zawodzie, w tym także doświadczenie w pracy w
charakterze instruktora wizażu.
13. Wszelkie wątpliwości czy sugestie prosimy zgłaszać bezpośrednio na adres mailowy:
biuro@akademiagoodlook.pl

