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SZKOLENIE CERTYFIKOWANE Z TECHNIK
CZYSZCZENIA I RENOWACJI SKÓR
Szkolenia dofinansowane realizowane w ramach Funduszy Europejskich
z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Jaki jest cel
szkolenia?
Celem szkolenia jest przygotowanie praktyczne do wykonywania zadań
serwisanta powierzchni skórzanych. Podczas szkolenia uczestnik nabywa
wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania rodzajów skór, potrafi je
poprawnie czyścić, regenerować, malować i impregnować. Podczas
warsztatów uczy się też samodzielnie dobierać farby do malowania skóry.
Po szkoleniu uczestnik otrzymuje Certyfikat Serwisanta Skóry Colourlock.

Czego nauczysz się
na naszym szkoleniu?

☑

Rozpoznawania różnych
rodzajów skóry

☑

Profesjonalnego czyszczenia i
konserwowania skóry

☑

Przygotowania powierzchni
przed malowaniem

☑

Aplikowania lakierów
wykończeniowych

☑

Odtłuszczania mocno
zatłuszczonych powierzchni

☑ Gruntowania

☑

Wypełniania szpachlą
ubytków i rys

☑ Podklejania dziur

☑

Dobierania kolorów

☑ Sprzedaży usług

☑

Farbowania skóry pistoletem,
aerografem i gąbką

☑

Możesz przyjechać do nas ze
swoimi konkretnymi
problemami

Masz pytania?
Colourlock, ul. Rzemieślnicza 9
55-090 Długołęka (koło Wrocławia)

zadzwoń: 71 738 22 26
napisz: info@colourlock.pl

Dlaczego warto
wybrać szkolenie w Colourlock?

☺

Produkty do czyszczenia i renowacji skór marki Colourlock są
wysoko oceniane przez fachowców na całym świecie!

☺

Szkolimy indywidualnie, dzięki czemu Instruktor poświęca Ci
maksimum uwagi w procesie zdobywania wiedzy i umiej ętno ści

☺

Zapisując się na szkolenie w ramach Bazy Usług Rozwojowych
możesz dotrzymać nawet 80% dofinansowania na szkolenie!

☺

Stosujemy wyłącznie sprawdzone techniki renowacji, na które
sami dajemy gwarancję naszym Klientom!

☺

Każda osoba biorąca udział w szkoleniu otrzymuje od nas
bezpłatne wsparcie techniczne

☺

Oprócz dostępu do szerokiej gamy produktów profesjonalnych
otrzymasz także ceny hurtowe na pozostałe produkty z naszej
oferty!

☺

Po ukończeniu dwudniowego szkolenia otrzymasz od nas
imienny Certyfikat Serwisanta Skóry potwierdzający twoje
kwalifikacje zawodowe!
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Szkolenie dofinansowane

w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
Firmy MŚP (zatrudniające do 250 pracowników) mogą korzysta ć z
preferencyjnych warunków finansowania szkoleń dla swoich pracowników
(osób samozatrudnionych lub pracowników zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę). W zależności od województwa oraz kryteriów
kwalifikacyjnych finansowanie może wynieść od 50% do 80% wartości
szkolenia.
W niektórych regionach Polski przewidziano tak że możliwość otrzymania
wsparcia przez osoby niezatrudnione. O szczegóły należy dopytywać się u
lokalnego Operatora.

Jak otrzymać dotację na szkolenie?

①

Zarejestruj się w Programie

Aby otrzymać dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich w
pierwszej kolejności skontaktuj się z Operatorem, który w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych weryfikuje i rejestruje firmy
zainteresowane otrzymaniem dotacji. Lista lokalnych Operatorów znajduje
się na stronie:
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie
Aby znaleźć kontakt do lokalnego Operatora wybierz województwo
(według miejsca wykonywania działalności) a następnie kliknij w
dodatkowy link
znajdujący się w głównym oknie zatytułowanym
„Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. ….”
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu dofinansowanym jest zawarcie
pisemnej Umowy z Operatorem. Na podstawie wydanego przez Operatora
zaświadczenia o wysokości przyznanego wsparcia (tzw. „promesy”) b ędziesz
mógł otrzymać do 80% dofinansowania na nasze szkolenia.
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②

Zgłoś chęć uczestnictwa w naszym szkoleniu

Po podpisaniu umowy z Operatorem możesz przystąpić do wyboru
terminu szkolenia. W tym celu wejdź na oficjalną stronę Bazy Usług
Rozwojowych:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
i wyszukaj interesujące Cię szkolenie (w wyszukiwarce wpisz „colourlock”).
Po odnalezieniu dogodnego terminu szkolenia wejd ź w jego szczegóły i
kliknij w przycisk „Zapisz się na usługę”. W razie trudności z zapisaniem
możesz także przekazać „Numer usługi” twojemu Operatorowi, który
zapisze Cię na szkolenie w Twoim imieniu.
UWAGA! Jeśli żaden z podanych terminów Ci nie odpowiada skontaktuj si ę
z nami, aby ustalić możliwość odbycia szkolenia w innym dniu.

③

Przyjedź do nas na szkolenie

Szczegółowy harmonogram szkolenia (m.in. miejsce i godzina jego
rozpoczęcia) znajduje się w opisie danej usługi. Po uko ńczeniu szkolenia i
nabyciu stosownych umiejętności otrzymasz od nas imienny Certyfikat
Serwisanta Skóry oraz ankietę oceniającą wykonanie usługi dofinansowanej
w ramach Programu.
UWAGA! Warunkiem skorzystania z promesy wydanej przez Operatora
(otrzymania zwrotu do 80% wartości szkolenia) jest udokumentowanie
wniesienia na konto Organizatora szkolenia (Colourlock Polska) pełnej
opłaty za szkolenie. Opłatę należy uiścić najpóźniej w dniu rozpoczęcia
szkolenia (gotówką lub przelewem).

④

Rozlicz szkolenie i odbierz dotację

W terminie 14 dni od ukończenia szkolenia należy dokonać rozliczenia u
Operatora. Po przedstawieniu określonych w Umowie dokumentów (w tym
m.in. ankiety oceniającej szkolenie oraz potwierdzenia uiszczenia opłaty u
Organizatora) Operator dokonuje refundacji poniesionych kosztów zgodnie
z wydaną wcześniej promesą.
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Program oraz koszt szkolenia
Szkolenie z Bazy Usług Rozwojowych jest realizowane w ramach programu
rozszerzonego i trwa 2 dni (16 godzin). Dodatkowo, w czasie zajęć
praktycznych Uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych,
zawierający środki i narzędzia niezbędne do samodzielnego doskonalenia
technik czyszczenia i renowacji.
Szczegółowy harmonogram szkolenia:
Liczba
godzin

I. Część teoretyczna
1. Informacje teoretyczne dotycz ące materiału, z którym b ędziemy
pracować (rozróżnianie rodzajów skór, typy wykończe ń powierzchni
skórzanych, jakim materiałem jest Alcantara)

2

2. Zasady czyszczenia skóry (informacje dotycz ące procedury
czyszczenia różnych typów skór, identyfikacja przebarwie ń na skórze i
sposoby ich usuwania)

2

3. Sporządzanie dokumentacji serwisowej (nauka sporz ądzania
protokołów odbioru i ogl ędzin)

0,5

4. Bezpieczeństwo (procedury bezpieczeństwa na stanowisku
serwisanta)

0,5

Liczba
godzin

II. Część praktyczna
1. Przygotowanie powierzchni pod malowanie (techniki przygotowania
powierzchni przed farbowaniem różnych gatunków skór)

3

2. Dobieranie koloru farby (nauka dobierania kolorów z mieszalnika
farb)

4

3. Techniki farbowania skór (technika natryskowa za pomoc ą pistoletu
i technika farbowania za pomoc ą gąbki)

2

4. Wykańczanie i zabezpieczanie powierzchni (technika szlifowania
wykoń czeniowego powierzchni i natryskowego nakładania środków
konserwujących)

2

PEŁNY KOSZT SZKOLENIA: 4 000 zł netto
(800 zł netto przy dofinansowaniu 80%)
Masz pytania?
Colourlock, ul. Rzemieślnicza 9
55-090 Długołęka (koło Wrocławia)

zadzwoń: 71 738 22 26
napisz: info@colourlock.pl

