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Fryzura i makijaż to nieodłączny element 
mody zmieniający się wraz z ubiorem  
i aktualnymi trendami. Dlatego dodatkowo 
proponujemy Ci zajęcia z zakresu wizażu  
i stylizacji. Zdobyte umiejętności wykorzystasz 
przy kreowaniu wizerunku klienta.

   Jeżeli: 

• świat fryzjerstwa to twoja pasja, 

• jesteś kreatywny i lubisz wyzwania, 

• posiadasz wrażliwość estetyczną  
i zdolności manualne, 

• jesteś komunikatywny i lubisz pracę 
z ludźmi, 

• chcesz podążać śladami mistrzów 
fryzjerstwa… 

Nauczymy Cię sztuki fryzjerskiej.  
Pokażemy Ci, jak wykonywać poszczególne 
zabiegi fryzjerskie. Poznasz tajniki stylizacji, 
by bez problemu dopasować fryzurę do 
kształtu twarzy oraz typu urody.  
Pokażemy Ci najnowsze trendy modowe  
i techniki fryzjerskie. Udowodnimy Ci,  
że umiejętność wykonywania zabiegów 
fryzjerskich w powiązaniu z projektowaniem  
i stylizacją fryzur daje szerokie możliwości 
rozwoju zawodowego. Zamienimy twoją 
pasję w mistrzostwo. 



Jeżeli: 

Nauczymy Cię projektować różne  
rodzaje reklamy i zarządzać kampanią 
reklamową. Zrobimy wszystko,  
byś nauczył się języka angielskiego, który 
jest podstawowym językiem używanym  
w branży reklamowej i biznesie. Pokażemy, 
jak używać różnego rodzaju urządzeń 
technicznych i programów komputerowych. 
Będziesz biegle i efektywnie poruszać się  
w Internecie. Sprawimy, że staniesz się  
wzorem do naśladowania w zakresie kultury 
osobistej, przygotowując Cię tym samym do 
bezpośrednich kontaktów z klientami. 
 

Dodatkowo oferujemy Ci zajęcia  
z rysunku różnymi technikami oraz 
fotografii reklamowej, plenerowej           
i studyjnej. 
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• jesteś kreatywny i komunikatywny, 

• wygrywasz wszystkie słowne 
potyczki, 

• masz artystyczną duszę, 

• lubisz rysować, a każdy czysty skrawek papieru jest 
dla Ciebie wyzwaniem, 

• nie jest Ci obcy komputer i z uporem maniaka 
dorysowujesz wąsy na każdym rodzinnym zdjęciu, 

• nie straszne są Ci wyzwania... 



 

Jeżeli: 

• masz sokole oko i duszę artysty, 

• ze spaceru z psem wracasz  
z kilkudziesięcioma nowymi fotkami  
na swoim smartfonie, 

• na większości zdjęć znajdujesz coś,  
co chciałbyś poprawić w programie graficznym, 

• marzy Ci się najnowsza lustrzanka, 

• nie boisz się żadnego wyzwania... 

Nauczymy Cię, jak wykonywać: fotografie 
osób, reportaże, zdjęcia reklamowe  
i techniczne, zdjęcia architektury, martwej 
natury, zwierząt czy przyrody. Zrobimy 
wszystko, żebyś jako technik fotografii  
i multimediów mógł z sukcesem prowadzić 
własny biznes, pracować w firmie 
fotograficznej, redakcji prasowej, agencji 
reklamowej, telewizji czy mediach. 
Poznasz sprzęt i urządzenia niezbędne  
w pracy każdego fotografa, aparaty 
fotograficzne, obiektywy, światłomierze, 
mierniki temperatury barwowej, studyjny 
sprzęt oświetleniowy oraz pozostałe 
wyposażenie profesjonalnego studia 
fotograficznego. 

Dodatkowo oferujemy Ci zajęcia  
z grafiki reklamowej oraz rysunku 
różnymi technikami. 
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Jeżeli: 

Nauczymy Cię urządzać zakłady 
gastronomiczne, układać diety, umiejętnie 
sporządzać potrawy zgodnie z zasadami 
racjonalnego żywienia, estetycznego ich 
podania, aranżacji stołów i sal 
konsumpcyjnych, prawidłowej obsługi gości. 
Zdobędziesz umiejętności aktywnego 
zachowania się na rynku, prowadzenia  
własnej działalności gospodarczej, 
sporządzania biznesplanu. Dzięki nam  
staniesz się otwarty na nowości  
i kreatywny w działaniu.  

Dodatkowo oferujemy Ci zajęcia i kursy 
rozwijające umiejętności zawodowe        
i umożliwiające uzyskanie dodatkowych 
kwalifikacji m.in.: pokazy szefów kuchni, 
konkursy "pod okiem" mistrzów 
kulinarnych, wyjazdy na targi branżowe, 
przygotowanie i organizacja bankietów, 
wycieczki zawodowe do restauracji, hoteli 
i zakładów gastronomicznych, kursy:  
m.in. kelnerski, barmański, baristyczny, 
cateringu.  
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• gotowanie jest Twoją pasją, 

• interesujesz się produktami 
spożywczymi i żywieniem, 

• lubisz przyrządzać posiłki, 

• marzysz o własnym biznesie 
gastronomicznym... 



 

Jeżeli: 

Nauczymy Cię sztuki krawieckiej. 
Udowodnimy, że umiejętność szycia                    
w powiązaniu z projektowaniem       
i modelowaniem bryły odzieży jest wielkim 
darem, dającym szerokie możliwości rozwoju 
zawodowego. Pokażemy Ci jak analizować 
sylwetkę i ocenić jej proporcje aby stworzyć 
niepowtarzalne kreacje, podkreślające atuty 
figury. Zwrócimy Ci uwagę na istotne 
szczegóły i niuanse modowe, wykorzystując 
przy tym nowoczesne technologie. 
Połączymy Twoją wyobraźnię, 
niepowtarzalny styl i talent aby promować 
Twój potencjał. Wskażemy Ci drogę do 
stworzenia swojej marki.  

Dodatkowo proponujemy Ci zajęcia 
plastyczne, na których poznasz zasady  
i techniki wykonania rysunku 
żurnalowego. Zdobyte umiejętności 
wykorzystasz przy projektowaniu 
własnej kolekcji. 
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• zachwycasz swoim stylem a moda  
jest dla ciebie wszystkim,  

• jesteś entuzjastą elegancji  
i zawsze wyglądasz jak milion dolarów, 

• second hand jest dla Ciebie modowym skarbcem,  

• w mgnieniu oka potrafisz dać drugie życie  
ciuchom i fatałaszkom, 

• chcesz podążać śladami wielkich krawców i projektantów…  



 Jeżeli:

Nauczymy Cię podstawowych zasad  
obsługi klienta i sporządzania wymarzonych 
potraw. Będziesz obsługiwać gości tak,  
aby chcieli  wracać do twego stolika,  
serwować potrawy i dobierać do nich naczynia.  
Z nami nie pomylisz zamówienia i bezbłędnie 
podasz do stołu. W naszej „globalnej wiosce”  
umożliwisz zamówienie posiłku każdemu klientowi. 
Nauczymy Cię technik mediacji i rozwiązywania 
konfliktów tak, żebyś wychodził naprzeciw 
oczekiwaniom klientów. 
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• jesteś cierpliwy i empatyczny  

• odznaczasz  się wysoką kulturą osobistą i schludnością 

• potrafisz pracować w dynamicznym zespole 

• znasz i chciałbyś doskonalić języki obce  

• chciałbyś poznać barmańskie sekrety  

• lubisz otaczać się ludźmi 

• cechuje Cię dobra pamięć  
i jesteś osobą energiczną  

Dodatkowo oferujemy Ci zajęcia i kursy rozwijające 
umiejętności zawodowe i umożliwiające uzyskanie 
dodatkowych kwalifikacji m.in. barmański, 
baristyczny, cateringu i inne. 



 

   Jeżeli: 

• marzysz o międzynarodowej karierze, 

• nie straszny Ci kontakt z ludźmi 
z całego świata, 

• chcesz mieć komputer w małym paluszku  
i odkrywać przy jego pomocy świat, 

• nauka języków obcych to dla ciebie łatwizna... 

Nauczymy Cię prowadzić działalność promocyjną, sprzedawać 
usługi hotelarskie i je rezerwować, zadawalać gości, czyli 
wykonywać pracę związaną z ich obsługą. Zrobimy wszystko, 
abyś nauczył się języka angielskiego lub niemieckiego, które są 
najczęściej używanymi językami w branży hotelarskiej. 
Nauczymy Cię obsługiwać specjalistyczne hotelarskie programy 
komputerowe. Będziesz biegle i efektywnie poruszać się  
w Internecie.  

Sprawimy, że będziesz: kompetentny, 
wykwalifikowany, kulturalny, uprzejmy  
i gotowy służyć gościom pomocą. 
Inwestowanie w kształcenie takich 
właśnie ludzi, świadczących usługi 
gościnności na najwyższym poziomie, 
jest  naszym priorytetem. 

Dodatkowo oferujemy Ci       
możliwość uczestnictwa w wielu  
kursach rozwijających Twoje  
zainteresowania i pasje np. w kursie 
kelnerskim, barmańskim, 
kucharskim czy innych. 
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