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REGULAMIN
kursów Concept Artu i Ilustracji w Pracowni Artystycznej Fenomenarium

ZAPISY I PŁATNOŚCI
1.

Kursy podzielone są na bloki 2-miesięczne lub miesięczne. Uczestnik zostaje ZAPISANYna kurs gdy wniesie pierwszą
opłatę. Miejsce w wybranej przez niego grupie zostaje zarezerwowane dla niego na cały sezon 2017/18(do końca
czerwca lub lipca 2018 r.).

2.

Uczestnik może 
ZREZYGNOWAĆlub 
PRZERWAĆtymczasowo kurs z końcem dowolnego bloku, pod warunkiem że
zgłosi to co najmniej 2 tygodnieprzed pierwszymi zajęciami w bloku kolejnym.Brak zgłoszenia w tym terminie
powoduje naliczenie Uczestnikowi opłaty za kolejny blok, ponieważ jego miejsce w grupie nie może zostać
zaproponowane innemu zainteresowanemu.

3.

Rezygnacja z zajęć po naliczeniu opłaty za bloknie zwalnia z opłaty ani nie upoważnia do zwrotu całości czy części
opłaty.

4.

Opuszczanie zajęćlub ich skracanie nie zwalnia z opłat ani nie upoważnia do zwrotu całości czy części opłaty,
zajęcia ani opłata nie przechodzą też na następny miesiąc.

5.

W przypadku nieobecności prowadzącego lub odwołania zajęć z winyPracownizobowiązuje się ona do
zapewnienia zastępstwa lub odpracowania zajęć w innym terminie. W przypadku braku zastępstwa lub odpracowania,
albo gdy termin zastępczy nie odpowiada Uczestnikowi, proporcjonalny koszt takich zajęć zostanie zwrócony lub
przepisany na konto opłaty za następny miesiąc, zgodnie z wyborem uczestnika.

6.

Aktualny cennik
, lista pakietów i terminy dostępne są w Pracowni oraz na stronie www.fenomenarium.pl.

7.

Uczestnik zgadza się na 
otrzymywanie maili(informacji o zajęciach, cenniku, wystawach, spotkaniach, plenerach,
wyjazdach itd.) i 
zapisanie do listy mailingowej(newsletter). Można się z niej wypisać po zakończeniu kursów.

ORGANIZACJA PRACY
8.

Za rzeczy pozostawione w PracowniPracownia nie odpowiada, w szczególności:
○
○
○

9.

rzeczy pozostawione w innych miejscach niż wyznaczone mogą nie być przechowywane;
Uczestnik rezygnujący z zajęć zobowiązany jest do odbioru wszystkich rzeczy (w tym prac) w ciągu miesiąca od
ostatnich zajęć;
w przypadku niestosowania się do tych zasad Pracownia zastrzega sobie prawo do dowolnego wykorzystania tych
rzeczy, w tym przekazania ich do użytku innych Uczestników kursu czy likwidacji.

Prawa autorskie i własnościowedo prac powstałych w Pracowni należą do Uczestnika kursu. Pracownia zastrzega
sobie jednak prawo do ich 
dokumentowaniaoraz używania nieodpłatniena potrzeby promocji i reklamy Pracowni w
Internecie, materiałach drukowanych, video, prasie lub w jakiejkolwiek innej formie rozpowszechniania, także anonimowo
(bez podania autora pracy) i bez ubiegania się o zgodę Uczestnika.

10.

W czasie zajęć mogą być wykonywane zdjęcia i filmy z ich przebiegu, na których może widnieć Uczestnik.
Uczestnik zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie takich zdjęć na potrzeby promocji i reklamy Pracowni, tak jak w
punkcie powyższym.

11.

W przypadku korzystania w czasie zajęć zwłasnego sprzętu komputerowego Uczestnik ponosi pełną
odpowiedzialność zalegalność zainstalowanego na nim oprogramowania.

Podpisując ten regulamin oświadczam, że się z nim zapoznałem/zapoznałam i się na niego zgadzam oraz że
przeszedłem/przeszłam szkolenie z przepisów BHP obowiązujących w Pracowni.
Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zajęć zgodnie z Polityką Prywatności
dostępną w Pracowni oraz na stronie 
www.fenomenarium.pl/pliki/Polityka_prywatnosci.pdf

………………………………………….…………………………………………………….
Data i czytelny podpis uczestnika(lub opiekuna osoby niepełnoletniej)

………………………………………… …………………………………………………..
nr telefonu

e-mail

© 2017 FENOMENARIUM S.C. Katarzyna Wołodkiewicz-Przyborowska, Kamil Przyborowski
Wszelkie prawa zastrzeżone

