
rodzaju

4. Kursy są podzielone na 2-dniowe* cykle, odbywają się w sobotę i niedzielę za wyjątkiem Kursu 
lalki artystycznej, Letniego maratonu ceramicznego oraz Kursu projektowania i szycia espadryli.



INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1. Wszystkie zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów oraz pracowników 
Sztukarni według harmonogramu:

10:00-11:30 (warsztat)
11:30-12:00 (przerwa kawowa)
12:00-13:30 (warsztat)
13:3013:30-14:30 (przerwa obiadowa)
14:30-16:00 (warsztat)
16:00-16:30 (przerwa kawowa)
16:30-18:00 (warsztat)

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie i programie zajęć.
3.3. Podczas trwania kursu Organizator zapewni Uczestnikom wszystkie narzędzia oraz materiały, 
wegetariański obiad dwudaniowy na każdy dzień kursu, przekąski i napoje podczas przerw 
kawowych.
4. Rezygnacja z posiłku nie powoduje obniżenia całościowej ceny kursu.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestników kursów w czasie zajęć 
oraz za zniszczenia rzeczy należących do Uczestników dokonanych przez innych Uczestników.
6.6. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych, Uczestnik odpowiada osobiście za 
wyrządzoną szkodę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dokonanie rezerwacji oraz uczestnictwo w kursie przez Uczestnika, jest równoznaczne 
zz akceptacją powyższego regulaminu, w tym zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez 
Organizatora oraz zgodą na rejestrowanie wizerunku Uczestnika podczas zajęć warsztatowych 
oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie filmów i zdjęć na stronie 
www.sztukarnia.pl i w mediach społecznościowych w celach informacyjnych i promocyjnych 
Sztukarni. Podstawa prawna: Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2002 roku nr 101, poz. 926 ze zm.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2006 roku nr 90, poz. 621 ze zm.).
2.2. W przypadku nie wyrażenia zgody na wykorzystywanie wizerunku, Uczestnik jest 
zobowiązany przekazać taką informację drogą mailową na adres: sztukarnia@sztukarnia.pl 
zgodnie ze wzorem wiadomości poniżej.

Treść wiadomości mailowej:
„Nie„Nie wyrażam zgody na rejestrowanie mojego wizerunku” podczas zajęć warsztatowych 
odbywających się w ramach kursu (nazwa kursu), w terminie: (termin kursu) oraz wykorzystanie 
tego wizerunku poprzez umieszczanie filmów i zdjęć na stronie www.sztukarnia.pl i w mediach 
społecznościowych w celach informacyjnych i promocyjnych Sztukarni.”
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