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

ROK SZKOLNY 2017/2018

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, w pracowni malarstwa (nr 419 
drugie piętro). 

2. Opłatę za zajęcia należy uiścić  do 31.10.2017 gotówką w biurze Galerii Sztuki im. 
Jana Tarasina lub przelewem na konto bankowe o numerze: 37 1140 1993 0000 5508 
0100 1001. 

3. Stawka za rok szkolny 2017/2018 wynosi: 

 Dla grup nr: I – 600 zł za semestr pierwszy
Dla grupy nr: II , III – 560 zł za semestr pierwszy 
Dla grupy nr: IV – 150 zł za semestr pierwszy 

 Dla grup (I, II, III) – 600 zł za semestr drugi
Dla grupy nr IV-  150 zł za semestr drugi 

OPŁATY PRZYJMOWANE SĄ ZA SEMESTR Z GÓRY LUB W DWÓCH RÓWNYCH RATACH
*w przypadku płatności ratalnej – pierwsza rata płatna do 31.10.2017 r., druga rata płatna do 30.12.2017 r. 

4. Obowiązują następujące grupy  uczestników: 

GRUPA I- 
pomarańczowa 

GRUPA II- czerwona GRUPA III- 
niebieska 

GRUPA IV - zielona

13-18 lat 6-8 lat 9-12 lat 40 lat + 
(grupa dorosłych)

Poniedziałki Środa Środy Czwartki 
16.00-17.30 16.00-17.30 17.30-19.30 18.00-19.30
Prowadzący:
Janusz Lewandowski

Prowadząca:
dr Beata Kotecka 

Prowadząca:
dr Beata Kotecka 

Prowadząca: 
Natalia Czarcińska 

5. W przypadku uczestników, którzy brali udział w zajęciach w poprzednich latach i tych, 
którzy uregulują płatność za cały semestr z góry, przyznawany jest rabat w wysokości 
20%. 

6. Uczestnicy będą pracować w grupach max. 15-osobowych 

7. W czasie zajęć uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym 
przez osobę prowadzącą zajęcia.  Podczas zajęć należy okazywać szacunek osobie 
prowadzącej oraz innym uczestnikom. 

8. Uczestnika obowiązuje dbałość o porządek i dobry stan udostępnianych pomieszczeń 
oraz  materiałów  do  pracy.  Za  wszelkie  szkody  powstałe  z  winy  uczestnika 
odpowiedzialność finansową ponoszą jego rodzice lub opiekun prawny.



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

10. Nie należy spóźniać się na zajęcia, gdyż przeszkadza to innym uczestnikom.

11. W salach obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i napojów.

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

13.  W przypadku odwołania zajęć, Organizator zobowiązuje się do podania terminu, w 
którym odbędą się zajęcia wyrównawcze. 

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

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

……...………………………… ……………………………

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina Data i podpis rodzica
 lub opiekuna prawnego 


