A RT P UNKT – CENTRUM ED UKACJ I ARTY STY CZN EJ
RE GU LAMIN ZAPISÓ W I KUR SU CER AMI KI D L A D O R O SŁ Y CH
1. Zapisanie się na kurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu kursu, regulaminu pracowni
plastycznej ARTPUNKT oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
GSW w Opolu. Regulamin jest dostępny na stronie www. ga ler ia o po le. pl. Nie zapoznanie
się z regulaminem nie zwalnia uczestnika kursu od stosowania się do jego postanowień.
2. Zapis na kurs powinien zawierać: imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu, adres e-mail,
wybrany dzień tygodnia zajęć (wedle harmonogramu).
3. Warunkiem zapisu jest dokonanie wpłaty (500 zł) w kasie GSW. W dniach od
9.09–6.10.2019 r. (Galeria wystawia faktury VAT).
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
pl. Teatralny 12
45-056 Opole
tel. 077 402 12 35
poniedziałek – niedziela godz. 10.00–18.00
4. Kurs ceramiki obejmuje 36 godzin warsztatów praktyczno-teoretycznych, odbywających się
cyklicznie przez 3 miesiące (październik – grudzień 2019) w wymiarze 1 zajęcia w tygodniu
(3 godziny). Zapisujący wybiera jedną z 4 grup, zajęcia prowadzą artyści: Ignacy Nowodworski
oraz Józef Chyży.
5. HARMONOGRAM
PONIEDZIAŁEK
16.30–19.30
JÓZEF CHYŻY

WTOREK
16.30–19.30
JÓZEF CHYŻY

ŚRODA
16.30–19.30
IGNACY NOWODWORSKI

CZWARTEK
16.30–19.30
IGNACY NOWODWORSKI

6. Kurs rusza po skompletowaniu grupy (5 osób).
7. Galeria Sztuki Współczesnej zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn losowych
(np. choroba prowadzącego). Zaległe zajęcia zostaną wówczas przeprowadzone w innym
terminie. Nie przysługuje z tego tytułu zwrot opłaty.
8. Uczestnik kursu ponosi finansową odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenie wyposażenia
lub narzędzi.
9. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała lub zdrowia podczas korzystania
z pracowni oraz za zniszczenia lub zabrudzenia odzieży uczestników warsztatów.
10. Galeria uprawniona jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej przeprowadzanych
warsztatów i wykorzystywania jej dla celów związanych z promocją działań edukacyjnych
Galerii. Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku jak i fotografii
powstałych w ramach kursu prac w opisanym powyżej zakresie.
11. Zapisując się na kurs uczestnik zobowiązuje się do regularnego uczęszczania na zajęcia.
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT KURSU MOŻNA UZYSKAĆ W PRACOWNI PLASTYCZNEJ ARTPUNKT UL. KOŚNEGO 32A (W GODZINACH 8.00–16.00), DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WYSYŁAJĄC E-MAIL: ART.PUNKT@GALERIAOPOLE.PL.

