Regulamin Otwartych Warsztatów Projektowania – zajęcia rysunkowe
1. Organizatorem zajęć jest Fundacja Rzecz Piękna z siedzibą w Krakowie, ul. Smoleńsk 9.
2. Zajęcia mają charakter warsztatow, ktorych celem jest przekazanie podstaw wiedzy i umiejętności z zakresu rysunku. Zajęcia
przewidują ćwiczenia praktyczne z rysunku z natury oraz konsultacje prac wykonywanych przez uczestnikow w domu.
3. Zajęcia OWP WFP przeznaczone są dla osob, ktore ukończyły 16 lat i nie są studentami Wydziału Form Przemysłowych ASP w
Krakowie.
4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest ukończone 16 lat (osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć pisemną zgodę
rodzicow lub opiekuna prawnego), zgłoszenie chęci uczestnictwa w zajęciach mailem
(otwarte.warsztaty.projektowania@asp.krakow.pl), zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz wniesienie opłaty
za cykl zajęć przelewem na rachunek Fundacji: nr rachunku 64 1240 4650 1111 0010 3852 2432; z dopiskiem OTWARTE WARSZTATY
PROJEKTOWANIA ‒ rysunek – data cyklu.
Potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać na adres: otwarte.warsztaty.projektowania@asp.krakow.pl oraz przynieść na
pierwsze zajęcia.
5. Na życzenie wpłacającego Fundacja wystawia faktury. Uczestnicy chcący otrzymać fakturę powinni przesłać dane do faktury zaraz
po wykonaniu przelewu. Fundacja nie jest płatnikiem VAT.
6. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach dydaktycznych Wydziału Form Przemysłowych przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie.
7. Zajęcia zaplanowane są jako cykle po 12 godz. każdy, Każdy cykl podzielony jest na 2 spotkania. Zajęcia odbywają się soboty i/lub
niedziele i trwają od godz. 10.00 do 13.00 i od godz. 14.00 do 17.00
8. Zajęcia prowadzą pedagodzy Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie.
9. Szczegołowy harmonogram zajęć oraz wykaz niezbędnych materiałow i narzędzi, w ktore uczestnicy zaopatrują się we własnym
zakresie, zostanie przekazany uczestnikom najpoźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.
10. Prace wykonane przez uczestnika w trakcie zajęć są jego własnością.
11. Minimalna ilość uczestnikow wymagana do rozpoczęcia zajęć wynosi 8 osob. Fundacja zastrzega sobie prawo do odstąpienia od
uruchomienia zajęć w ramach Otwartych Warsztatow Projektowania, jeżeli wpisze się mniej niż 8 osob.
12. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń osob prowadzących zajęcia. W przypadku gdy zachowanie
uczestnika naraża jego bezpieczeństwo lub bezpieczeństwo innych uczestnikow, prowadzący może usunąć taką osobę z zajęć.
13. Organizator zwraca pieniądze jedynie w przypadku gdy zajęcia nie odbędą się z winy organizatora. Wysokość zwracanej kwoty
jest proporcjonalna do ilości godzin odwołanych zajęć.
14. Udział w zajęciach nie gwarantuje przyjęcia na studia na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie.
15. Koszt jednego cyklu zajęć rysunkowych (12 godzin) w roku akademickim 2017/18 wynosi 200 pln. Wpłacenie tej kwoty na konto
podane w pkt 4 tego regulaminu jest rownoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się i akceptuję regulamin Otwartych
Warsztatow Projektowania.
, ………………201... r.

Podpis uczestnika zajęć lub prawnego opiekuna
w przypadku uczestnika niepełnoletniego

ZGODA RODZICÓW NA UCZESTNICTWO DZIECKA W ZAJĘCIACH OTWARTYCH WARSZTATÓW PROJEKTOWANIA
…………………………, dn. ………....201... r.
My, niżej podpisani ......................................................................................…………………………………………………………………………..,
jako rodzice / opiekunowie .....................…………..................... urodzonego w dniu ........./.........../.......... roku, wyrażamy niniejszym
zgodę, by nasz/a corka/syn (podopieczna/podopieczny) brał/a udział w odpłatnych zajęciach Otwartych Warsztatow Projektowania,
organizowanych przez Fundację Rzecz Piękna z siedzibą w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9. Mamy świadomość, że rodzaj zajęć może
wymagać użycia narzędzi takich jak noże do cięcia papieru, nożyczki i in., ktore w wyjątkowych sytuacjach mogą być przyczyną
skaleczenia lub innego szkodzenia ciała.
Oświadczamy rownież, że zapoznaliśmy się i akceptujemy regulamin Otwartych Warsztatow Projektowania.

Podpisy ………………………………………………………
………………………………………………………

