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Onyks Grooming School

Podstawowy kurs groomingu

DLA KOGO?

Jeśli kochasz psy i chcesz z nimi pracować lub masz dość pracy, 
z której nie czerpiesz radości to ten kurs jest właśnie dla Ciebie!

 

DLACZEGO U NAS?

Wybierając kurs, musisz wybrać od kogo chcesz się uczyć. 
Najlepiej zrobić to oglądając prace tej osoby, jeśli Ci się 
podobają i chcesz tak strzyc to zapisujesz się na kurs. 

Onyks Psi Fryzjer to miejsce stworzone z pasji przez Kamilę 
Kamińską. Psi klienci są na pierwszym miejscu. Przede 
wszystkim komfort zwierzaka. Na tym kursie dokładnie 

zobaczysz jak wygląda praca w salonie groomingu. Dowiesz 
się absolutnie wszystkiego o tym zawodzie i będziesz w stanie 

zaraz po kursie rozpocząć przygodę z groomingiem.  

JAK WYBRAĆ?



Jak wygląda kurs?

Onyks Grooming School

Pierwsze dwa dni kursu wyglądają jak seminarium. 
Prowadzący zapoznaje kursanta z całym salonem. W salonie 

są na bieżąco przyjmowani klienci Onyks Psi Fryzjer, 
prowadzący zajmuje się całą pielęgnacją piesków i dokładnie 
omawia na co szczególnie zwracać uwagę oraz jakich błędów 
unikać. Kursant robi notatki, zadaje pytania, żeby przystąpić 

do praktycznej nauki strzyżenia i trymowania w kolejnych 
dniach. 

Od trzeciego dnia kursu uczeń aktywnie uczestniczy w 
pielęgnacji psów w salonie. Prowadzący pokazuje jak ostrzyc 

jedną stronę psa (raz lewą, raz prawą), następnie kursant 
odwzorowuje strzyżenie na drugiej części.

Ostatni dzień kursu jest sprawdzianem, potwierdzeniem  dla 
samego kursanta, że już potrafi samodzielnie ostrzyc całego 

psa. 

Kursant otrzymuje materiały szkoleniowe, żeby mógł jak 
najwięcej wynieść ze szkolenia.  

Kurs odbywa się indywidualnie i trwa dwa tygodnie, od 
wtorku do soboty po 7 do 9 godzin dziennie.
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Onyks Psi Fryzjer- pod tą nazwą kryje się wiele 
godzin ciężkiej pracy, mnóstwo pomysłów i nauki. 

To miejsce jest tworzone z miłości do strzyżenia i do 
zwierzaków. Salon od ponad roku znajduje się na 
warszawskim Mokotowie, w nim odbywa się kurs.

Kamila Kamińska jest związana z groomingiem od 4 
lat. Przez ten czas odbyła wiele szkoleń i 

wypracowała swój wyjątkowy styl strzyżenia. Teraz to 
ona szkoli nowe pokolenie groomerów.  

Jeśli chcesz dołączyć do polskiej rodziny groomerów 
to zapisz się już dziś na kurs do Onyks Grooming 

School.

W salonie dokładnie zobaczysz z czym wiąże się 
praca na stanowisku groomera. Będziesz pracować ze 

wszystkimi psami, również z trudniejszymi 
przypadkami. Nauczysz się poprawnie radzić sobie 

ze zmorą groomerów- kołtunami.  

Onyks Grooming School

Onyks Psi Fryzjer



Onyks Grooming School

Program kursu
Narzędzia groomerskie(zastosowanie, konserwacja itd.) 

Przygotowanie do pielęgnacji( kosmetyki dobrane do 
szaty, kąpiel, rozczesywanie, świadome suszenie)

Dopasowanie odpowiedniej fryzury do psa
Rodzaje sierści oraz zabiegi pielęgnacyjne 

Strzyżenie maszynką oraz nasadkami
Strzyżenie nożyczkowe
Podstawy trymowania

Podstawy behawioryzmu
Podstawy BHP w salonie

Omówienie wzorców ras FCI
Dobrostan psa w salonie

Założenie własnego salonu-jak to zrobić świadomie?

Dostępne terminy w 2023

Kurs odbywa się indywidualnie i trwa dwa 
tygodnie, od wtorku do soboty po 7 do 9 

godzin dziennie.

10.01-21.01
26.01-08.02
14.02-25.02
02.03-15.03

21.03-01.04
13.04-26.04
04.05-17.05
23.05-03.06

Kursant otrzymuje dyplom ukończenia 
kursu. 

Koszt kursu to 6000 zł.
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Onyks Grooming School

Rezerwacja terminu

Kamila Kamińska 
Onyks Psi Fryzjer 
Ul. Cypryjska 6

02-761 Warszawa
Tel. 797-430-292

onyks.psi.fryzjer@gmail.com

Dane do wpłaty zadatku:
Onyks Kamila Kamińska 

Nr konta: 48 1140 2004 0000 3802 7968 3766

Termin na kurs uważa się za zarezerwowany po 
zaksięgowaniu zadatku(lub całej kwoty). 

Zadatek w kwocie 1000 zł. 

W celu rezerwacji kursu skontaktuj się z nami. Po wpłacie 
zadatku dostaniesz potwierdzenie rezerwacji terminu kursu.


