Regulamin warsztatów w Ars Atelier
tekst jednolity opracowany w dniu 21.09.2013 r. z ostatnimi zmianami dokonanymi w dniu 14.05.2018 r.

1. Warsztaty prowadzone w Ars Atelier są wielokrotnością jednostki lekcyjnej wynoszącej 45 minut. Zajęcia odbywają się
według harmonogramu ustalonego przed rozpoczęciem warsztatów.
2. Uczestnikami warsztatów mogą być osoby wskazane w ofercie konkretnych warsztatów, zamieszczonej na stronie
www.arsatelier.pl
3. Osoby zakwalifikowane na warsztaty wnoszą opłatę za warsztaty wg harmonogramu płatności przewidzianego w ofercie
konkretnych warsztatów. W przypadku Uczestników niepełnoletnich obowiązek wniesienia opłaty spoczywa ich prawnych
opiekunach lub osobach przez opiekunów upoważnionych.
4. W przypadku rezygnacji z warsztatów przed ich rozpoczęciem przepada 50% wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji
z warsztatów na mniej niż 15 dni przed ich rozpoczęciem przepada 100% wpłaconej kwoty.
5. Placówka zapewnia podstawowe materiały potrzebne do realizacji ćwiczeń wykonywanych w pracowniach szkoły
w ramach wybranych warsztatów. Mogą to być papier do rysowania i malowania, ołówki (w tym węgiel, sangwina, biała
kredka), farby akwarelowe, akrylowe, temperowe, drukarskie, flamastry, kredki, długopisy, tusz kreślarski, podkłady do
grafiki warsztatowej, materiały złotnicze (bez metali szlachetnych).
6. W pracowniach znajdują się także narzędzia potrzebne do realizacji ćwiczeń z uwzględnieniem materiałów zawartych
w pkt. 5.
7. Uczestnicy zobowiązani są do zabierania wykonywanych na zajęciach prac każdorazowo po zajęciach chyba, że
Wykładowca określi inaczej.
8. Prace pozostawione w pracowni na innych zasadach niż wynikające z pkt. 7 mogą zostać usunięte przez Kierownika
szkoły bez jakiegokolwiek powiadomienia.
9. Szkoła nie odpowiada za niestawienie się Uczestnika na warsztatach, lub ich skracanie. Nieobecność Uczestnika na
warsztatach (lub ich skracanie) nie jest podstawą do zwrotu części lub całości kosztów warsztatów.
10. W przypadku nie odbycia się warsztatów z winy Szkoły, braku zastępstwa lub braku odpracowania w innym terminie
Uczestnikowi zostaną zwrócone lub odliczone koszty za nieodbyte zajęcia.
11. Uczestnik, a w przypadku osób niepełnoletnich jego prawny opiekun, oświadcza, iż Uczestnik jest zdolny do odbycia
warsztatów, a w szczególności nie cierpi na żadne dolegliwości, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, które
uniemożliwiałyby jego uczestnictwo w warsztatach.
12. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Uczestnika osobom trzecim.
13. Każdy Uczestnik, który ukończy warsztaty kończące się egzaminem otrzymuje zaświadczenie o ich ukończeniu na
stosownym druku Ministerstwa Edukacji Narodowej z wyszczególnionym zakresem odbytych godzin.
14. Uczestnik (a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego jego prawny opiekun), który ukończy warsztaty niekończące się
egzaminem może ubiegać się o wystawnie zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach. Zaświadczenie uczestnictwa
w zajęciach wystawiane jest na prośbę zainteresowanego.
15. Wszelkie zaświadczenia i dokumenty wydawane są w języku polskim.
16. Uczestnicy warsztatów (a w przypadku Uczestników niepełnoletnich także ich prawni opiekunowie) zobowiązują się do
przestrzegania powyższego regulaminu oraz regulaminu szkoły.
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