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Zasady ogólne

1. Regulamin  dotyczy  zasad  obowiązujących  w  pracowni  nauki  rysunku  "RYSOWNIA"  i

dotyczy wszystkich przebywających w pomieszczeniu pracowni.

2. Dokonanie  zapłaty  za  zajęcia  lub  przyjście  na  zajęcia  jest  tożsame  z  zaakceptowaniem

wszystkich postanowień regulaminu i przestrzeganie ich.

3. Nagminne  łamanie  zasad  ogólnych  przyjętych  w  regulaminie  może  skutkować  brakiem

zgody na kontynuację nauki na kursie.

4. Każdy pragnący uczestniczyć  w  zajęciach  ma  obowiązek  zapoznania  się  z  powyższym

regulaminem.

5. Komunikacja  pracowni  z  kursantami  odbywa  się  głównie  drogą  mailową  pod  adresem

rysownia@rysownia.pl, lub poprzez formularz kontaktowy ze strony www.rysownia.pl. W

Przypadku  nagłym  lub  koniecznym  drogą  smsową  pod  numerem  501771917.  Każdy

uczestnik zobowiązany jest to stałego przeglądania poczty.
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Zajęcia

1. Zajęcia składają się z 38 tygodni zajęć od października do końca czerwca.

2. Uczestnik dokonuje rezerwacji zajęć poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie 

www.rysownia.pl lub mailem rysownia@rysownia.pl .

3. Rezerwacja może obejmować :

• zajęcia wekendowe

• miesiąc

• poszczególne godziny zajęć - jednakże te rezerwowane są w ostatniej kolejności i możliwa 

jest ich rezerwacja w przypadku wolnych miejsc.

4. Kontynuacja rezerwacji miesięcznej daje prawo do zniżki 5% Patrz cennik. W pierwszej 

kolejności rezerwacja dotyczy kursów miesięcznych i pierwszeństwo do rezerwacji mają 

aktualni uczestnicy zajęć.

5. Rezerwacja obywa się poprzez wysłanie formularz zgłoszeniowy lub dokonując wpłaty ( nie

później niż 10 dni przed rozpoczęciem danego kursu ) za naukę uczestnik zobowiązuje się 

do uczestnictwa. Wpłata uprawnia kursanta do uczestnictwa w zajęciach.

6. Kursant dokonuje rezerwacji zajęć z góry z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem 

( oprócz początku zajęć w październiku, tu czekamy na zgłoszenia do 5 października 2017 ).

7. W późniejszym terminie można rezerwować zajęcia wyłącznie poprzez zakładkę " last 



minute". Rezerwacja musi obejmować jeden z dostępnych pakietów lub ewentualne pakiety 

godzinowe .Opłata za zajęcia last minute należy dokonać do następnego dnia po rezerwacji 

w przeciwnym razie automatycznie zajęcia nie podlegają rezerwacji.

8. Uczestnik może złożyć rezygnację z kursu jednak nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem

danego kursu. Do tego terminu otrzymuje zwrot wpłaty. Rezygnację należy złożyć na adres 

rysowania@rysownia.pl podając krótkie uzasadnienie rezygnacji.

9. Wolne kursy dostępne tuż przed rozpoczęciem zajęć będą dostępne w zakładce "last 

minute".

10. Nie dotrzymanie terminu rezygnacji zwalnia organizatora ze zwrotu opłaty.

11. Nieobecność w trakcie zajęć nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ,w s zajęcia można odrobić 

w kolejnych 3 tygodniach za zgodą prowadzącego.

12. W przypadku odwołania zajęć z winy organizatora

• będzie wyznaczony inny termin zajęć

• lub zostanie zwrócona opłata za zajęcia
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Zasady organizacyjne

1. W pracowni przebywają wyłącznie uczestnicy kursu. Zabronione jest przebywanie w 

pracowni osób postronnych.

2. Zakazane jest przekazywanie materiałów i prac powstałych w pracowni innym podmiotom.

3. Nie wolno w trakcie zajęć używać sprzętu telefonicznego oraz fotowizualnego bez zgody 

organizatora kursu.

4. Organizator kursu uprawniony jest to katalogowania i fotografowania prac, nawet bez zgody

uczestnika kursu i bez podawania jest autorstwa w środkach przekazu medialnego. 

Uczestnik wyraża także zgodę na fotografowanie jest wizerunku i udostępnianie go 

publicznie.

5. Zakazane jest palenie i picie alkoholu w trakcie zajęć w pracowni jak również na terenu 

obiektu.

6. W pracowni należy utrzymywać porządek :

• układać deski i sztalugi ;

• nie rzucać śmieci , jedzenia , naczyń itd ;

7. Zabrania się używania telefonów komórkowych , hałasowania , słuchania głośno muzyki i 

przeszkadzania pozostałym kursantom.



8. Prace powinny być podpisywane pełnym imieniem i nazwiskiem z datą, to samo dotyczy 

wszelkich form kontaktu mailowego lub smsowego.

9. Za rzeczy pozostawione w pracowni nie odpowiadamy. W przypadku rezygnacji z kursu 

przedmioty należy odebrać do 2 tygodni od daty rezygnacji, po tym terminie stają się 

własnością pracowni.


