
 

 

 KURS „BARMAN-BLENDER’’ PIERWSZY STOPIEŃ  

                            Czas trwania kursu 40 godzin                          

Miejsce Legionowo Ul.Piłsudskiego 35 lokal 203 lub każde inne na całym świecie za 

dodatkową opłata transportu 1, 23 zł za 1km. 

Termin dowolny do ustalenia 

 

Zajęcia 8.00 do 16.30  

Koszty uwarunkowane ilością uczestników: 

Grupa 5-7 kursantów koszt jednego kursanta 850zł netto  

Grupa 8-10 kursantów koszt jednego kursanta 750zł netto  

Grupa 11-13 kursantów koszt jednego kursanta 650zł netto  

Grupa 14-15 kursantów koszt jednego kursanta 550zł netto  

Cena zawiera pełne wyposażenia baru wraz z alkoholami, syropami, barkiem mobilnym, 

owocami, szkłem, materiałami szkoleniowymi, certyfikatami i napojami. 

Krótko o szkoleniu 

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności w 

obsłudze gościa na poziomie średnio zaawansowanym w szczególności barmanów i 

kelnerów. Praktyczne przykłady, na których uczestnicy będą pracować przybliżą 

zagadnienia związane z samodzielną i zespołową obsługą gościa. Umiejętne korzystanie 

ze sprzętu barowego i nauka doboru odpowiedniego szkła. Podniosą wiarę w sprzedaż 

uwalniając pewność w siebie, co za tym idzie podwyższenie sprzedaży. Najnowsze 

trendy światowych drinków w wersji, blenderowanej, które uatrakcyjnia każdy nawet 

najbardziej wymagający bar. Przykładowe drinków standardowych rangi światowej 

często źle rozumianych np. Oryginalne „Kamikadze” nigdy nie niebieskie! czy sposób 

przygotowania oryginalnego Mojito oczywiście bez dodatku Sprita czy 7Up (Mojito 

nauczyli mnie Kubańscy mistrzowie ze znanych barów na Kubie)                                     

Ćwiczenia sprzedażowe z uczestnikami, po których pewność siebie przyniosą pożądane 

efekty sprzedażowe a nabyta wiedza pozwoli zarobić więcej. 

 

 

 



SZKOŁA ZAPEWNIA 

Barek mobilny, niezbędne szkło, pełny sprzęt barmański, skrypty barmańskie, alkohole i 

syropy 200but., Napoje gazowane i soki, owoce do garni również nietypowe, autorski 

program kursu, komputer, rzutnik do prezentacji multimedialnych i co najważniejsze 

wykładowców z dużym doświadczeniem, którzy przekazują wiedzę z dużym 

zaangażowaniem charyzmą i pasją.  

DOŚWIADCZENIE WYKŁADOWCY 

Wykładowcą jest Jerzy Czapla z wieloletnim stażem pracy w gastronomii (Absolwent 

Zespołu Szkól Gastronomicznych w Tarnowskich Górach) 

Kursy prowadzi od 20 lat, z czego od 15 lat w Centrum Szkolenia Barmanów z własnym 

programem autorskim. Laureat wielu konkursów barmańskich w kraju i za  

Kilkukrotny Mistrz Polski. 

Firma Centrum Szkolenia Barmanów jest wpisana w Krajowy Rejestr Firm 

Szkolących pod numerem 2.14/00157/2008  

Ma również duże doświadczenie w prowadzeniu kursów unijnych w ramach EFS. 

Byliśmy zaangażowani w wiele projektów z ramienia EFS 

Prowadziłem również szkolenia w wielu znanych Hotelach między innymi Hotel Hilton 

Warszaw 4 razy, Hotel Victoria 3 razy w Warszawie Hotele Dr. Irena Eris 6 razy w 

Krynicy Zdrój i Wzgórza Dylewskie i ostatnio w Polanicy zdroju, Hotel Belwedere 6 razy 

w Zakopanem, Hotel Bania 2 razy w Białce Tatrzańskiej, Hotele Sheraton 4 razy Kraków 

i Poznań, Hotele Qubus 8 razy w Kielcach, Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Głogowie i 

Łodzi, Hotele MDM i Metropol w Warszawie, Hotel Król Kazimierz 12 razy w Kazimierzu 

Dolnym, Amber Baltic w Międzyzdrojach 2 razy, Hotel Artis Zamość, Hotel Katowice, 

Klub MC Lublin, Termy Pałacowe w Nałęczowie, Trzy Wyspy w Świnoujściu. 

Posiadam również wiele referencji, które możemy przedstawić w każdej chwili.      

Dysponujemy i współpracujemy z pięcioma oddziałami w Polsce między innymi; 

Legionowo Ul. Hubala 5, w Bydgoszcz ul. Startowa 2, Opole ul.Ozimska 187, Chełm 

ul.Kopernika 8, Tczew ul.Sobieskiego 10 i Tarnowskie Góry Kompleks Zamkowy ul. 

Pyskowicka  

 



 

 

 

PROGRAM NAUCZANIA  

Bar - historia powstania. 

Sztuka prowadzenia baru.                                                                                                                      

Początki zawodu barman, jako rzemieślnik. 

Wprowadzenie do zawodu barmana. 

Poznawanie sprzętu i szkła barowego. 

Nauka technik mieszania wraz z rodzajami sprzętu barowego. 

Normy spożywania napojów alkoholowych. 

Profil Technologii i towaroznawstwa napojów alkoholowych i bezalkoholowych. 

Produkcja, podział i charakterystyka wódek czystych 

Kontinuum wódki gatunkowe. 

Poznawanie win gronowych i piwa zarys. 

Psychologiczne uwarunkowania pracy z gośćmi 

Prezentacja Blendera Waring Xtreme i drinków Slim & Fit 

Historia, charakterystyka Flair, czyli alternatywnej sztuki barmańskiej wykładowca jest 

prekursorem stylu wolnego w Polsce. 

Ćwiczenia praktyczne z czterech  podstawowych technik mieszani. 

Long, Short, Soft i Divers 

Drinki na Kawie, Herbacie i Czekoladzie  

Ćwiczenia praktyczne technik miksowania napojów alkoholowych i bez alkoholowych 

85% trwania kursu.                                                                                                                             

Test pisemny i egzamin praktyczny - certyfikaty 

Podsumowanie – wolne wnioski. 

Zaproszenie na kontynuację stopnia zaawansowanego. 

 

 

Centrum Szkolenia Barmanów Jerzy Czapla ul. Hubala 5 lokal 25, 05-120 Legionowo 

Tel. 603 55 55 22  E-mail jerzy.czapla@wp.pl 

www.centrumszkoleniabarmanow.pl 

mailto:jerzy.czapla@wp.pl
http://www.centrumszkoleniabarmanow.pl/


   

Barek Mobilny 200 butelek do dyspozycji kursantów 

                                                                          
                                        Na pewno to Oryginał    

 



               

  Ja w akcji      Slim drinks na sałacie rzymskiej.  

               

Tęczówka dziesięciopasiasta   Rickey drinks mój ulubiony  

W 1996r. nauczył mnie go robić sam 

Zdzisław T. Nowicki Mój mistrz i 

nauczyciel. 


