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Regulamin Centrum Artystycznego Sztukarnia z
siedzibą przy ul. Odolańskiej 60, 02-562 w Warszawie

Informacje ogólne

Uczestnicy deklarujący chęć uczestnictwa w zajęciach artystycznych organizowanych przez
Centrum Artystyczne Sztukarnia z siedzibą w Warszawie przy ul. Odolańskiej 60 zobowiązani
są do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

§1. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
Organizator - Centrum Artystyczne Sztukarnia (dalej zwane Sztukarnia) z siedzibą przy ul.
Odolańskiej 60, 02- 562 Warszawa, NIP 542 264 64 83, REGON: 50697982. tel.: (+48) 692 870
303. e-mail: sztukarnia@sztukarnia.pl.
Uczestnik:
a) osoba fizyczna, która dokonuje rezerwacji w celu uczestnictwa w zajęciach w Sztukarni. b)
osoba niepełnoletnia uczestnicząca w zajęciach w Sztukarni. po wcześniejszym dokonaniu
rezerwacji przez opiekuna prawnego.
Opiekun prawny - osoba fizyczna będąca ustawowym przedstawicielem niepełnoletniego
uczestnika, która dokonuje rezerwacji na zajęcia w jego imieniu.
Zajęcia - określony w grafiku czas kreowany w formie warsztatów, maratonów i kursów
organizowanych przez Sztukarnię przy ulicy Odolańskiej 60 w Warszawie lub w innych
wyznaczonych przez Sztukarnię miejscach.
Płatność - forma płatności za zajęcia w określonych w grafiku kwotach oraz wyznaczonych
terminach.
Voucher – bon wartościowy uprawniający do skorzystania z zajęć w Sztukarni, wydawany w
formie papierowej bądź elektronicznej.
Grafik - plan zajęć. warsztatów. kursów oraz eventów z podziałem na dni. tygodnie i semestry
umieszczony w kalendarzu dostępnym na stronie internetowej www.sztukarnia.pl oraz w
aplikacji ActiveNow.
Prowadzący - osoba fizyczna posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie.

§2. Postanowienia ogólne, metody płatności

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie płatności nie później. niż w terminie 5
dni od daty zapisu na zajęcia. W przeciwnym wypadku Sztukarnia zastrzega sobie prawo do
odwołania rezerwacji.
2. Płatności za zajęcia można dokonać na dwa sposoby:
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a) poprzez aplikację ActiveNow przy dokonywaniu rezerwacji, za pomocą platformy Dotpay lub
przelewem tradycyjnym.
b) gotówką lub kartą w siedzibie Sztukarni przy ulicy Odolańskiej 60 w Warszawie, od
poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.
3. Uczestnicy zajęć ceramicznych mają możliwość uzyskania Karnetu Aktywnego Twórcy.
Jest on ważny przez rok od daty wystawienia i obowiązuje kursantów wyłącznie pracowni
ceramicznej (z wyłączeniem uczestników maratonów ceramicznych oraz kursów ceramiki).
Zebranie ośmiu pieczątek uprawnia kursanta do darmowego dziewiątego wejścia na zajęcia:
ceramika dla dorosłych. ceramika dla dzieci, ceramiczne bajki. rodzinna ceramika. Pieczątki
zebrane na koncie uczestnika nie podlegają wymianie na gotówkę.

§3. Uczestnictwow zajęciach

1. Sztukarnia zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z
grafikiem umieszczonym na stronie internetowej www.sztukarnia.pl, obowiązującym w danym
semestrze bądź okresie.
2. Uczestnikami zajęć mogą być wyłącznie osoby, które uiściły opłatę za zajęcia. 3. Organizator
daje możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach, po uprzednim jej zgłoszeniu najpóźniej
7 godzin przed rozpoczęciem zajęć. poprzez aplikację ActiveNow. 4. W trakcie jednego
semestru uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 nieobecności. 5. W przypadku zgłoszenia
nieobecności uczestnik ma możliwość odrobienia zajęć w innej, dowolnie wybranej grupie.
Termin odrabiania zajęć należy wybrać z dostępnych terminów w grafiku.
6. Zgłoszone nieobecności muszą zostać odrobione w tym samym semestrze. w którym
uczestnik opuścił zajęcia. Szczegółowo rozpisane terminy semestrów są dostępne w grafiku. 7.
W przypadku braku zgłoszenia nieobecności bądź zgłoszenia jej później niż 7 godzin przed
rozpoczęciem zajęć. kursant traci prawo do odrobienia zajęć.
8. Rezygnację z zajęć można zgłosić poprzez wypełnienie formularza (Załącznik nr 1 do
regulaminu) oraz przesłanie go drogą mailową na adres: sztukarnia@sztukarnia.pl. 9. W
przypadku rezygnacji uczestnik otrzyma zwrot niewykorzystanej kwoty w postaci vouchera
ważnego przez 12. miesięcy od daty wystawienia.

§4. Uczestnicy, zajęcia, prace

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie
zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników dokonanych przez innych
uczestników.
2. W przypadku uczestników niepełnoletnich pełną odpowiedzialność za rzeczy zagubione
oraz zniszczenia ponosi opiekun prawny.
3. Wszystkie prace wykonane podczas trwania zajęć są własnością zarówno materialną jak i
intelektualną uczestników.
4. Sztukarnia zobowiązuje się do przetrzymywania prac uczestników do zakończenia
semestru, w którym uczestnik korzystał z usług Sztukarni. Po tym czasie prace zostaną
zutylizowane. 5. W przypadku zajęć z ceramiki. okres odbioru prac jest skrócony do 3 miesięcy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników każdych zajęć
maksymalnie o dwie osoby bez informowania pozostałych uczestników oraz ich opiekunów
prawnych.
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§5. Prawo do odwołania zajęć

1. Sztukarnia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć:
a) z przyczyn losowych (np. choroba prowadzącego),
b) w przypadku zapisu niewystarczającej liczby uczestników.
W takim przypadku wpłaty dokonane na poczet odwołanych przez Sztukarnię zajęć zostaną
zwrócone uczestnikom na wskazane przez nich konto bankowe w przeciągu 7 dni bądź za
zgodą uczestnika zaliczone na poczet tych samych/innych zajęć w późniejszym terminie.

§6. Prawo do odstąpienia do umowy

1. Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy stanowiącego odstąpienie od
rezerwacji zawartej poza siedzibą Sztukarni w terminie 14 dni poprzez wypełnienie formularza
odstąpienia od umowy (Załącznik nr 2 do regulaminu) oraz przesłanie go drogą mailową na
adres sztukarnia@sztukarnia.pl.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, Sztukarnia zobowiązuje się do zwrotu całości
wpłaconej kwoty za zajęcia, w terminie do 7 dni kalendarzowych.
3. Zwrot całości wpłaconej kwoty przysługuje uczestnikowi tylko w przypadku, gdy
odstąpienie od umowy zostało zgłoszone najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć.

§7. Prawo do reklamacji usług

1. Uczestnik ma prawo oczekiwać, że podczas zajęć zostaną spełnione założone cele kursu lub
warsztatu zostaną zapewnione odpowiednie warunki pracy.
2. Uczestnik ma prawo oczekiwać, że prowadzący kurs lub warsztat będzie posiadał wiedzę
merytoryczną dotyczącą zagadnień zapisanych w programie poszczególnych zajęć. 3.
Prowadzący kurs lub warsztat przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny zgodnie ze
specyfiką kształcenia osób dorosłych, młodzieży i dzieci.
4. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzania zajęć zgodnie z programem
umieszczonym na stronie www.sztukarnia.pl
5. Od uczestników oczekuje się pełnego zaangażowania w proces kształcenia podczas zajęć
oraz aktywnego udziału.
6. Uczestnik zajęć może złożyć reklamację, jeśli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych w pkt. 7.
Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik
nr 3 za pośrednictwem poczty (na adres: Sztukarnia, ul. Odolańska 60, 02-626 Warszawa),
poczty elektronicznej (na adres: sztukarnia@sztukarnia.pl) lub doręczona osobiście. 8.
Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia
zajęć.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, w
przypadku, gdy została ona złożona po upłynięciu 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia
zajęć. 10. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie do 14 dni roboczych.
W przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania
reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.
11. Organizator ma prawo zwrócić się do uczestnika składającego reklamację o dodatkowe
pisemne wyjaśnienie.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w
przypadku, gdy będzie niezrozumiała lub gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w
niniejszym regulaminie.
13. Możliwe formy rekompensaty:
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a) częściowy zwrot kosztów usługi w formie przelewu lub gotówki.
b) zwrot całości kosztów w formie vouchera podarunkowego.

§8. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik, przystępując do korzystania z usług Sztukarni potwierdza zapoznanie się z
niniejszym
Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
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.).
3. Rozliczenia transakcji kartą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
4. Sztukarnia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin
będzie dostępny na stronie internetowej: www.sztukarnia.pl
5. O zmianach Regulaminu Sztukarnia poinformuje uczestników drogą mailową.

Regulamin Let’s art! - kursów artystycznego rozwoju
dla dorosłych

§1. Informacje ogólne

1. Organizatorem „Let’s art! Kursy artystycznego rozwoju dla dorosłych” jest Centrum
Artystyczne Sztukarnia, mieszczące się przy ul. Odolańskiej 60, 02-562 w Warszawie; NIP: 542
264 64 83; REGON: 50697982.
2. Regulamin kursów obowiązuje wszystkich Uczestników oraz Instruktorów kursów. 3.
Miejscem prowadzenia kursów jest Centrum Artystyczne Sztukarnia przy ul. Odolańskiej 60 w
Warszawie.
4. Kursy są podzielone na 1- i 2-dniowe cykle, odbywające się w sobotę i niedzielę lub tylko w
sobotę.
5. Kursy dedykowane są osobom dorosłym.
6. Jedna grupa Uczestników kursu może być maksymalnie 10-osobowa. 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 5 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem kursu. W
takim przypadku Organizator zwróci całą wpłaconą kwotę w terminie 5 dni kalendarzowych od
daty poinformowania o odwołaniu kursu.
8. Warunkiem udziału Uczestnika w danym kursie jest dokonanie rezerwacji miejsca poprzez
zapis na stronie internetowej www.sztukarnia.pl, telefonicznie pod numerem: 692 870 303 lub
mailowo pod adresem: sztukarnia@sztukarnia.pl oraz akceptacja niniejszego regulaminu. 9.
Wszelkie informacje dotyczące organizacji kursów przekazywane będą drogą mailową na
adres mailowy podany przy zapisie Uczestnika na kurs.

§2. Płatności

1. Opłata za uczestnictwo jednej osoby w 1- lub 2-dniowym kursie jest uzależniona od rodzaju
przeprowadzonego warsztatu.
2. Warunkiem utrzymania zapisu na kurs jest wpłata zaliczki w kwocie 300 zł w przeciągu 5 dni
kalendarzowych od dnia zapisu. Nieuiszczenie zaliczki w podanym terminie jest równoznaczne
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z rezygnacją z udziału w kursie.
3. Wpłatę zaliczki oraz pozostałej kwoty należy dokonać przez system Dotpay (link do płatności
przesyłany jest automatycznie po dokonaniu rezerwacji miejsca) lub przelewem na konto: PKO
81 1020 1068 0000 1902 0406 8391, Sztukarnia, ul. Odolańska 60, 02-562 Warszawa; 4. Jeżeli
zapis na warsztaty nastąpił 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć, to należy od
razu wpłacić całość kwoty;
5. Nie ma możliwości płatności gotówką/kartą w dniu warsztatu.
6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie przed rozpoczęciem zajęć, Organizator
zwróci 100% wpłaconej zaliczki za kurs, jeżeli rezygnacja zostanie zgłoszona na co najmniej 7
dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kursu. Rezygnacja powinna być dokonana w formie
mailowej na adres: sztukarnia@sztukarnia.pl. W przypadku braku informacji o rezygnacji lub
rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu, Organizator nie zwraca
wpłaconej zaliczki.

§3. Informacje szczegółowe

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

10:00-11:00 warsztat
11:00-11:15 przerwa kawowa
11:15-13:30 warsztat
13:30-14:00 przerwa obiadowa
14:00-15:30 warsztat
15:30-15:45 przerwa kawowa
15:45-17:00 warsztat

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie i programie zajęć. 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. W przypadku
wyrządzenia szkód materialnych, Uczestnik odpowiada osobiście za wyrządzoną szkodę.

§4. Postanowienia końcowe

1. 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.).
2. W przypadku niewyrażenia zgody na wykorzystywanie wizerunku, Uczestnik jest
zobowiązany przekazać taką informację drogą mailową na adres: sztukarnia@sztukarnia.pl
zgodnie ze wzorem wiadomości poniżej.
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3. Treść wiadomości mailowej:
„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.

Regulamin kursów dla nastolatków

§1. 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.

§2. Płatności

1. Opłata podstawowa za uczestnictwo jednej osoby w jednym, 5-dniowym kursie wynosi 690
zł; opłata ze zniżką - 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.
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Nieuiszczenie 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: PKO 81 1020 1068 0000 1902 0406 8391,
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.

§3. 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.

§4. 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.
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§5. 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.

§6. 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.)

Regulamin półkolonii dla dzieci

Regulamin dostępny jest pod adresem: https://sztukarnia.pl/polkolonie
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