
 Regulamin pracowni SZKICART 2017/18

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników kursu rysunku w roku zajęciowym 2017/2018. 
2.  Uczestnik zajęć jest zobowiązany zapoznać się z treścią regulaminu przed rozpoczęciem  
kursu. 
3. Uczestnictwo w kursie rysunku jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu kursu. 
4. Kurs rozpoczyna się w 8 września 2017 roku i trwa do 14 lipca 2018 roku. 
5. Istnieje możliwość zapisania się na kurs rysunku w trakcie jego trwania. 
6. Każde zajęcia trwają 4 godziny zegarowe. 
7. Zajęcia obejmują: 

• wydanie i omówienie nowego tematu; 
• wydanie materiałów pomocniczych; 
• liczne korekty prowadzącej; 
• sprawdzenie bieżącej pracy domowej; 
• wydanie nowej pracy domowej 

II UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH 

1.  Zajęcia  odbywają  się  co  tydzień,  z  wyłączeniem  istotnych  świąt,  o  czym  kursant  jest  
informowany ze stosownym wyprzedzeniem. 
2. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie. 
3. O nieobecności na zajęciach należy poinformować prowadzącą przynajmniej
z jednodniowym wyprzedzeniem. 
4. Kursant jest zobowiązany do przygotowania i przynoszenia ze sobą niezbędnych przyborów 
rysunkowych. 
5. Prace kursanta mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz zostać wykorzystane 
w materiałach promocyjnych pracowni. 
6. Uczestnik kursu jest zobowiązany do terminowego dokonywania płatności. Szczegółowe 
informacje dotyczące płatności znajdują się w punkcie III regulaminu. 
7. Godziny zajęć oraz dostępne grupy podane są na stronie internetowej www.szkicart.pl 
8.  Kursant  oraz  rodzic  może  na  własną  prośbę  otrzymać  pisemną  informację  o  postępach
w nauce.
9. Kursant ma możliwość uczestniczenia w próbnych egzaminach – za każdy semestr nauki  
w roku 2017/2018 przysługuje jeden egzamin, przy czym osoby dokonujące opłaty w trybie 
semestralnym otrzymują łącznie pakiet 5 egzaminów.
10. Zajęcia odbywają się w centrum Łodzi w pracowni rysunku na Al. K.Anstadta 1 lok.7  
11. Kursant jest zobowiązany do zachowania porządku wokół swojego miejsca pracy. 
12. Zakazane jest przekazywanie wszelkich materiałów i prac związanych z uczestnictwem 
w kursie organizowanym przez pracownię jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym.  
13. Zakazuje się palenia papierosów w budynku, w którym mieści się pracownia. 
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III PŁATNOŚCI 

1. Podczas pierwszych zajęć, uczestnik ma możliwość zweryfikowania, czy kurs odpowiada 
jego oczekiwaniom i jednorazowego opłacenia lekcji w kwocie 110zł. Pozostała należność 
wnoszona jest przelewem przed kolejnymi zajęciami lub gotówką w dniu zajęć w wysokości 
zależnej od sposobu rozliczenia.
2. Kursant dokonuje płatności:  

• gotówką  na  pierwszych  zajęciach  okresu  rozliczeniowego,  przed  rozpoczęciem 
zajęć 

• przelewem na konto pracowni, przed pierwszymi zajęciami okresu rozliczeniowego 
(za wyłączeniem opłaty wrześniowej) na poniższe konto:
Architektury Studio – Burda Paula
Al. K.Anstadta 1 lok. 7 91-409 Łódź
75 1140 2004 0000 3202 7483 1731
tytuł: lekcje rysunku dla imię i nazwisko kursanta

3. W przypadku braku opłaty podczas pierwszych i drugich zajęć w miesiącu, kursant zostaje 
wykreślony z grupy rysunkowej.  
4. Roczny kurs rysunku składa się z dwóch semestrów:  

• I sem. od września do stycznia (19 zajęć)  
• II sem. od lutego do lipca (23 zajęcia)

5. Kursant może wybrać jeden z następujących trybów płatności: 
• opłata miesięczna: 110 zł za jedno spotkanie.  Wysokość opłaty zależna od ilości  

tygodni  w danym  miesiącu  (miesiąc  z  czterema  tygodniami:  440zł.).  W  ramach 
opłat miesięcznych kursant ma możliwość skorzystania z 2 egzaminów próbnych, 
które odbywać się będą w dwóch ostatnich miesiącach kursu.

• opłata  semestralna:  90  zł  za  jedno  spotkanie,  I  semestr:  1710  zł  za  19  zajęć,
II  semestr:  2070  zł  za  23  zajęć. W  ramach  opłaty  semestralnej  kursant  ma 
możliwość bezpłatnego udziału łącznie w 5 egzaminach próbnych.

6. Nie ma możliwości opłacania pojedynczych zajęć kursu.
7. Opłata za nieobecność nie podlega zwrotowi natomiast lekcję można odrobić na zajęciach 
innej  grupy,  po  uprzednim  ustaleniu  terminu  z  prowadzącą,  w  okresie  trwania  danego  
semestru.

IV REZYGNACJA Z ZAJĘĆ 

1.Kursant może zrezygnować z zajęć po zakończeniu trwającego okresu rozliczeniowego 
(pod koniec miesiąca lub semestru w zależności od obranego sposobu rozliczania). 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy kursant podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu na drugich  
zajęciach. 
2. W celu wyjaśnienia kwestii nieporuszonych w regulaminie, o ile takie są, należy konsultować 
się z prowadzącą. 

Kursant:.............................................................................................................
Imię/ Nazwisko.............................................................................................. 
Adres................................................................................................................... 

...............................................                      ...................................................    ….................................................

Data i Podpis kursanta                                               Data i Podpis rodzica/ opiekuna                          Data i podpis  właściciela pracowni
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