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Opis miejsca realizacji szkoleń: 
 
Szkolenia / kursy pt.  „Stylista w makijażu permanentnym” realizowanie są w lokalach 

będących własnością Szweda Group Tamara Szwedo: 

1. przy ul. Armii Krajowej 16, Prudnik, telefon +48774363725, +48609464114, e-

mail: szwedo@szwedogroup.eu, www.szwedogroup.eu 

2. przy ul. Ślężnej 112/U6, Wrocław, telefon +48774363725, +48609464114, e-mail: 

szwedo@szwedogroup.eu, www.szwedogroup.eu 

3. przy ul. Kłobuckiej 23B, Warszawa, telefon +48774363725, +48609464114, e-

mail: szwedo@szwedogroup.eu, www.szwedogroup.eu 

Lokal jest własnością osoby prowadzącej placówkę – Leszka Szwedo. 

Lokal usytuowany jest w poziomie parteru w zabudowie szeregowej, w którym 

prowadzone są usługi kosmetyczne i szkoleniowe w zakresie makijażu 

permanentnego. Wszystkie pomieszczenia posiadają ściany i podłogi łatwe w 

utrzymaniu czystości i odporne na działanie środków myjąco – dezynfekujących. 

Budynek wyposażony jest w następujące media infrastruktury technicznej: 

- zasilanie w bieżącą wodę z miejskiej sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej, 

- ciepła woda użytkowa z dwufunkcyjnego kotła gazowego, 

- ogrzewanie pomieszczeń podłogowe, 

- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna wywiewno – nawiewna sterowana centralą 

wentylacyjną.  

Lokale przeznaczone są dla celów salonu kosmetycznego oraz dydaktycznych. W 

każdym salonie salonie jedno z pomieszczeń przeznaczone jest wyłącznie na cele 

szkoleniowe. Kursy organizowane przez SzwedoGroup pt. „Stylista w makijażu 

permanentnym” prowadzone są indywidulanie lub w grupach 2 osobowych. 

 W skład bazy dydaktyczno-lokalowej wchodzą: 

http://www.szwedogroup.eu/
http://www.szwedogroup.eu/
http://www.szwedogroup.eu/
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- 1 sala szkoleniowa – szkolenia realizowane są w małych grupach, w szkoleniu 

uczestniczą 2 osoby.  

- poczekalnia, 

- 1 pomieszczenie sanitarne, 

- 1 pomieszczenie socjalne. 

Lokale posiadają centralne ogrzewanie, pomieszczenia są dobrze oświetlone, 

zapewniają wygodę oraz spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

pomieszczeniach sanitarnych i szkoleniowych  jest bieżąca, ciepła i zimna woda. 

Właściciel lokalu dokonuje systematycznych przeglądów sprzętu i urządzeń 

sanitarnych. Drogi ewakuacyjne są opisane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Rozkład każdego pomieszczenia szkoleniowego jak również wyposażenie zapewniają 

w pełni realizację celów programowych tj. przygotowanie teoretyczne i praktyczne do 

pracy w zawodzie specjalista w makijażu permanentnym w salonach kosmetycznych.  

Sala szkoleniowa wyposażona jest dla każdego uczestnika kursu w : 

- specjalistyczne fotele kosmetyczne, 

- taborety kosmetyczne, 

- specjalistyczne lampy kosmetyczne z lupą powiększającą, 

- szafki kosmetyczne dla każdego stanowiska szkoleniowego wyposażone w materiały 

i akcesoria do pracy 

- białą tablicę. 

Ponadto placówka w trakcie trwania kursu zapewnia wszelkie materiały zużywalne i 

preparaty potrzebne do nauki i ćwiczeń praktycznych, tj.: środki pielęgnacyjne, środki 

higieniczne, środki do dezynfekcji, urządzenia do pigmentacji, pigmenty, jednorazowe 

pojemniki na pigment, fantomy, kartony i skórki do ćwiczeń praktycznych. Sala 

szkoleniowa jest przestronna, dostosowana do kierunku kształcenia oraz wyposażona 

w pomoce szkoleniowe. Dodatkowo placówka  w procesie kształcenia wykorzystuje: 

filmy, prezentacje i pokazy. Baza dydaktyczna jest systematycznie unowocześniana 

zgodnie z potrzebami i pojawiającymi się nowościami  tematycznymi. Szkolenie 

opiera się głównie na zajęciach praktycznych uczestników i nie wymaga dostępu do 

komputerów, kserokopiarek, skanerów i drukarek. 
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Sala szkoleniowa w Prudniku: 
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Sala szkoleniowa we Wrocławiu: 
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Sala szkoleniowa w Warszawie: 

 

 


