REGULAMIN LETNICH KURSÓW DLA NASTOLATKÓW 2022
organizowanych przez: Centrum Artystyczne Sztukarnia
ul. Odolańska 60, 02-562 Warszawa
NIP: 54 226 464 83; REGON: 50697982

INFORMACJE OGÓLNE
1. Regulamin kursów obowiązuje wszystkich Uczestników, rodziców/opiekunów prawnych
oraz Instruktorów kursów.
2. Miejscem prowadzenia kursów jest Centrum Artystyczne Sztukarnia przy ul. Odolańskiej
60 w Warszawie
3. Letnie kursy dla nastolatków podzielone są na 5-dniowe cykle (poranne lub popołudniowe),
każdy po 4 godziny, trwające od poniedziałku do piątku.
4. Uczestnicy kursów mogą przebywać pod opieką Organizatora, w zależności od wybranego
cyklu. W przypadku cyklu porannego od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz w cyklu
popołudniowym od godz. 15:00 do godz. 19:00.. Zajęcia warsztatowe w ramach wybranego
kursu realizowane są od godz. 10:00 do godz. 14:00 lub od godz. 15:00 do godz. 19:00.
5. Uczestnikami letnich kursów dla nastolatków mogą być uczniowie klas 4, 5, 6, 7 i 8 oraz
młodzież ze szkół średnich.
6. Jedna grupa Uczestników kursu może być maksymalnie 10-osobowa. Podział na grupy
odbywa się z uwzględnieniem kryterium wieku Uczestników oraz w szczególnych
przypadkach z uwzględnieniem preferencji rodziców/opiekunów prawnych.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego kursu ze względu na zbyt małą
liczbę zapisanych Uczestników. Organizator poinformuje o odwołaniu kursu drogą mailową
lub/i telefoniczną najpóźniej na 4 kalendarzowe dni przed planowanym rozpoczęciem kursu.
W takim przypadku Organizator zwróci całą wpłaconą kwotę w terminie 5 dni od daty
poinformowania o odwołaniu kursu.
8. Rezerwacji miejsca na kursie może dokonać wyłącznie rodzic lub prawny opiekun
dziecka.
9. Warunkiem udziału Uczestnika w danym kursie jest dokonanie rezerwacji miejsca poprzez
zapis na stronie internetowej www.sztukarnia.pl, telefonicznie pod numerem: 692870303 lub
mailowo pod adresem: sztukarnia@sztukarnia.pl, wpłata zaliczki w wysokości 200 zł oraz
akceptacja niniejszego regulaminu.
10. Wszelkie informacje dotyczące organizacji kursów przekazywane będą rodzicom/
opiekunom drogą mailową, na adres mailowy podany przy zapisie Uczestnika na kurs.

PŁATNOŚCI
1. Opłata podstawowa za uczestnictwo jednej osoby w jednym, 5-dniowym kursie wynosi 690
zł; opłata ze zniżką wynosi 650 zł.
2. Zniżka przysługuje: uczniom Szkoły Artystycznego Rozwoju, rodzeństwu (wszystkim
dzieciom) oraz przy zapisie na drugi i każdy kolejny kurs.
3. Istnieje możliwość zapisu na pojedyncze dni kursu. Pierwszeństwo zapisów mają
Uczestnicy pełnych kursów. W przypadku zapisów na niepełny kurs, opłata wynosi 150 zł za
każdy dzień.
4. Warunkiem utrzymania zapisu na kurs jest wpłata zaliczki w kwocie 200 zł w przeciągu 5
dni roboczych od dnia zapisu. Nie uiszczenie zaliczki w podanym terminie jest równoznaczne

z rezygnacją z udziału w kursie. Pozostałą część należy wpłacić najpóźniej na tydzień przed
rozpoczęciem zajęć.
5. Płatności należy dokonać przelewem na konto: Inteligo 50 1020 5558 1111 1811 8560
0011, Sztukarnia, ul. Odolańska 60, 02-562 Warszawa; gotówką lub kartą w kasie Sztukarni.
6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie przed rozpoczęciem turnusu, Organizator
zwróci 100% ceny zapłaconej za kurs, jeżeli rezygnacja zostanie zgłoszona na co najmniej 7
dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kursu albo 50% ceny zapłaconej za kurs, jeżeli
rezygnacja jest zgłoszona na krócej niż 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kursu.
Rezygnacja powinna być dokonana w formie mailowej na adres: sztukarnia@sztukarnia.pl
lub wiadomością SMS na numer: 692870303. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w
danym kursie w trakcie jego trwania, Organizator zwróci kwotę 80 zł za każdy pełny dzień
nieobecności uczestnika w postaci vouchera ważnego 1 rok na dowolne usługi Sztukarni.
Warunkiem otrzymania zwrotu za dany dzień nieobecności jest poinformowanie o tym
najpóźniej do godz. 9:00 dnia, którego rezygnacja dotyczy. Rezygnacja powinna być
dokonana w formie mailowej na adres: sztukarnia@sztukarnia.pl lub wiadomością SMS na
numer: 692870303.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
1. Wszystkie zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem Instruktorów oraz pracowników
Sztukarni według harmonogramu:
Kurs poranny:
10:00-11:50 blok warsztatowy
11:50-12:10 przerwa na posiłek
12:10-14:00 blok warsztatowy
Kurs popołudniowy:
15:00-16:50 blok warsztatowy
16:50-17:10 przerwa na posiłek
17:10-19:00 blok warsztatowy
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie i programie zajęć.
3. Podczas trwania kursu Organizator zapewni chętnym Uczestnikom jeden ciepły posiłek w
postaci wegańskiej zupy oraz zimne napoje. Rezygnacja z posiłku nie powoduje obniżenia
całościowej ceny kursu.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestników kursów w czasie zajęć
oraz za zniszczenia rzeczy należących do Uczestników dokonanych przez innych
Uczestników.
5. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia rodziców/opiekunów o
zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.

RODZICE / OPIEKUNOWIE
1. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę Uczestnika od miejsca
zamieszkania do Centrum Artystycznego Sztukarnia i z powrotem.
2. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika, rodzice/opiekunowie
odpowiadają za wyrządzoną szkodę.

UCZESTNICY
1. Mają prawo do spokojnego i bezpiecznego uczestniczenia we wszystkich zajęciach
podczas trwania kursu.
2. Mają prawo do wnoszenia próśb i skarg do Instruktorów i pracowników Sztukarni oraz
uzyskania od nich niezbędnej pomocy.

3. Mają obowiązek przestrzegać niniejszego Regulaminu, zasad BHP i ppoż., a w razie
dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować
Instruktorów lub pracowników Sztukarni.
4. Uprasza się Uczestników do zachowania szacunku wobec Instruktorów, innych
Uczestników i samego siebie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Dokonanie rezerwacji oraz uczestnictwo w kursie przez Uczestnika jest równoznaczne z
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.).

W przypadku nie wyrażenia zgody na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika kursu rodzice
/opiekunowie prawni są zobowiązani przekazać taką informację drogą mailową na adres:
sztukarnia@sztukarnia.pl zgodnie ze wzorem wiadomości poniżej.
Treść wiadomości mailowej: „Nie wyrażam zgody na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka
(imię i nazwisko dziecka) 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.”

...................................................................................................................
(data, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

...................................................................................................................
(data, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

