REGULAMIN PRACOWNI

Szkicart
I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników kursu rysunku w roku 2020.
2. Kurs rysunku prowadzony jest przez firmę BURDA ARCHITEKCI Paula Burda NIP 7251922692
z siedzibą w Łodzi przy al. Karola Anstadta 1/2u, 91-409.
3. Uczestnik zajęć jest zobowiązany zapoznać się z treścią regulaminu przed rozpoczęciem kursu.
4. Uczestnictwo w kursie rysunku jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu kursu.
5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.szkicart.pl w zakładce „zapisy”.
6. Zapisy na kurs odbywają się poprzez zgłoszenie na stronie internetowej www.szkicart.pl
w zakładce „zapisy”. Zapis uznaje się za ważny, jeśli zainteresowany podaje wszystkie
wymagane dane osobowe tj. imię, nazwisko, numer telefon, adres e-mail.
7. Kurs rozpoczyna się 3-go lutego 2020 i trwa do 22-go czerwca 2020 roku.
8. Istnieje możliwość dołączenia do grupy w trakcie trwania kursu, po uprzedniej konsultacji
dotyczącej wolnych miejsc.
9. Zajęcia odbywają się w Piotrkowie Trybunalskim w budynku I Liceum Ogólnokształcącego
im.Bolesława Chrobrego.
10. Każde zajęcia trwają trzy godziny zegarowe.
11. Każde zajęcia obejmują wydanie i omówienie nowego tematu/ wydanie materiałów
pomocniczych/ liczne korekty rysunkowe/ korekta pracy domowej/ wydanie nowej pracy
domowej oraz korektę podsumowującą wykonany na zajęciach rysunek.

II UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
1. Zajęcia odbywają się co tydzień, z wyłączeniem istotnych świąt, według poniższego
harmonogramu:
luty(4): 3,10,17,24; marzec(5): 2,9,16,23,30; kwiecień(3): 6,20,27; maj(3): 11,18,25;
czerwiec(4): 1, 8,15,22;
2. Podczas każdej lekcji zadawana jest praca domowa (polegająca na dokończeniu rysunku z zajęć).
Prace domowe omawiane są na kolejnej lekcji z prowadzącym.
3. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie.
4. O nieobecności na zajęciach należy poinformować prowadzącego przynajmniej z jednodniowym
wyprzedzeniem (telefonicznie/wiadomością sms/wiadomością e-mail), po spełnieniu tego wymogu
przysługuje możliwość odrobienia nieobecności. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze
bez spełnienia powyższego wymogu.
5. Lekcje, na której uczeń jest nieobecny można odrobić na zajęciach innej grupy - w Bełchatowie /
czwartek od 16:10/ po uprzednim ustaleniu terminu z prowadzącym. Opłata za nieobecność nie
podlega zwrotowi.
6. Kursant powinien być przygotowany do zajęć – wyposażony w niezbędne materiały rysunkowe.
7. Prace kursanta mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz zostać wykorzystane
w materiałach promocyjnych Pracowni.
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8. Uczestnik kursu jest zobowiązany do terminowego dokonywania płatności. Szczegółowe informacje
dotyczące płatności znajdują się w rozdziale III.
9. Godziny zajęć oraz dostępne grupy podane są na stronie internetowej.
10. Kursant oraz rodzic może na własną prośbę otrzymać pisemną informację o postępach w nauce
bądź w formie telefonicznej konsultacji.
11. Zakazane jest przekazywanie wszelkich materiałów i prac związanych z uczestnictwem w kursie
organizowanym przez Pracownię jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym. Są one objęte ochroną
prawa autorskiego zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
4 lutego 1994 r.
III PŁATNOŚCI
1. Rozliczenia dokonywane są w trybie miesięcznym lub semestralnym.
2. Na pierwszej lekcji dopuszcza się wniesienie pojedynczej opłaty za zajęcia w kwocie 110 zł.
3. Kursant dokonuje płatności:

•

gotówką na pierwszych zajęciach okresu rozliczeniowego tj. przed rozpoczęciem zajęć u
prowadzącego lub

•

przelewem na konto pracowni, przed pierwszymi zajęciami okresu rozliczeniowego. W przypadku
braku opłaty podczas pierwszych i drugich zajęć w miesiącu, kursant zostaje wykreślony z grupy
rysunkowej.

4. Kursant może wybrać jeden z następujących trybów płatności:

•

opłata miesięczna: 110 zł za jedno spotkanie. Wysokość opłaty zależny jest od ilości spotkań
w danym miesiącu – opłaty wnosi się zgodnie z harmonogramem zajęć dostępnym w rozdziale II
(przykład referencyjny: miesiąc z czterema tygodniami, bez przerw świątecznych: 440 zł).

•

opłata semestralna: 90 zł za jedno spotkanie - I semestr: 1710 zł /19 lekcji;

5. Kursanci opłacający zajęcia trybem semestralnym otrzymują Niezbędnik Rysownika Szkicart czyli
deskę rysunkową 50x70cm, ołówki, teczkę na SZKICARTowe materiały dydaktyczne.
IV REZYGNACJA Z ZAJĘĆ
1. Kursant może zrezygnować z zajęć po pierwszej lekcji lub po zakończeniu okresu rozliczeniowego:
•

pod zakończeniu I semestru – przy płatnościach semestralnych

•

po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego – przy płatnościach miesięcznych

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Po zapoznaniu się z treścią regulaminu rodzic/opiekun kursanta zobowiązany jest do złożenia
podpisu na ostatniej stronie.
2. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest złożenie podpisu przez rodzica/opiekuna pod
oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych dostępnym poniżej.

Podpis rodzica/opiekuna
..............................
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