
REGULAMIN WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH- LABORATORIUM SZTUKI 
 GALERIA SZTUKI IM. JANA TARASINA 

ROK SZKOLNY 2016/2017 
 

 
1. Warsztaty mają charakter autorski i są zajęciami odpłatnymi. Warsztaty odbywają się w budynku Wydziału 

Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30, Kalisz. 
 

2. Opłatę za zajęcia należy uiścid gotówką w biurze Galerii Sztuki im. Jana Tarasina lub przelewem na konto bankowe o 
numerze: 37 1140 1993 0000 5508 0100 1001.  
 

3. Stawki za rok szkolny 2016/2017 wynoszą: 
 

- za pierwszy semestr roku szkolnego 2016/2017  
*grupa pomaraoczowa – 40 zł/1.5 h, stawka po zniżce 20% = 480 zł/semestr  
*grupa niebieska – 40 zł/1.5 h, stawka po zniżce 20% = 448 zł/ semestr  
*grupa czerwona – 40 zł/1.5 h, stawka po zniżce 20% = 480 zł/ semestr  
*grupa zielona (dorośli) – 150 zł/semestr  
 
- za drugi semestr roku szkolnego 2016/2017  
*grupa pomaraoczowa – 40 zł/1.5 h (15 zajęd), stawka po zniżce 20% =480 zł/semestr 
*grupa niebieska – 30 zł/1.5 h (15 zajęd), stawka po zniżce 20% = 360 zł/semestr  
*grupa czerwona – 30 zł/1.5 h (14 zajęd), stawka po zniżce 20% =336 zł/semestr  
*grupa zielona (dorośli) -150 zł/semestr  
 

 
W przypadku uczestników, którzy brali udział w zajęciach w poprzednich latach i tych, którzy uregulują płatnośd za cały 
semestr z góry, przyznawany jest rabat w wysokości 20%. Istnieje możliwośd zapłaty w dwóch równych ratach do 28 
lutego i 15 kwietnia bez straty rabatu. 
 

4. Uczestnicy będą pracowad w grupach max. 15-osobowych  
 

5. W czasie zajęd uczestnik ma obowiązek podporządkowad się poleceniom wydawanym przez osobę prowadzącą zajęcia. 
Podczas zajęd należy okazywad szacunek osobie prowadzącej oraz innym uczestnikom.  

 
6. Uczestnika obowiązuje dbałośd o porządek i dobry stan udostępnianych pomieszczeo oraz materiałów do pracy.  

Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika odpowiedzialnośd finansową ponoszą jego rodzice lub opiekun prawny. 
 

7. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęd osób, których zachowanie zakłóca ich przebieg lub jest w inny sposób 
niestosowne, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy. 

 
8. Nie należy spóźniad się na zajęcia, gdyż przeszkadza to innym uczestnikom. 

 
9. W salach obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i napojów. 

 
10.  Nie uiszczenie opłaty za zajęcia w wymaganym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w warsztatach.  

 
11.  W przypadku odwołania zajęd, Organizator zobowiązuje się do podania terminu, w którym odbędą się zajęcia 

wyrównawcze.  
 

12.  Opłata za zajęcia, w których uczestnik nie wziął udziału nie podlega zwrotowi. Nie będą również honorowane zwolnienia 
lekarskie i inne.  
 

13.  Dodatkowo, wszyscy uczestnicy zajęd mają prawo do bezpłatnego udziału w warsztatach (odbywających się poza 
pracownią) organizowanych przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina.  
 
 
 

        ……………….………………………………….…………………………… 
(data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

uczestnika zajęd) 


