
Organizatorem Kursu podstaw ceramiki dla dorosłych jest: 
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ w Opolu 
pl. Teatralny 12 
45-056 Opole 
tel. 77 402 51 34 wew. 33

Zgłoszenie uczestnictwa w sposób wskazany w ust. poniżej na KURS PODSTAW CERAMIKI 
DLA DOROSŁYCH, zwanego w dalszej treści regulaminu Kursem, jest równoznaczne z ak-
ceptacją Regulaminu Kursu, regulaminu pracowni plastycznej ARTPUNKT oraz udzieleniem 
zgody na przetwarzanie danych osobowych przez GSW w Opolu. Regulamin jest dostępny 
na stronie www.galeriaopole.pl. Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia 
uczestnika/ uczestniczki Kursu od stosowania się do jego postanowień.

Zapisy na Kurs odbędą się w formie elektronicznej poprzez zgłoszenie swojego uczestnictwa 
na adres e-mail: jchyzy@galeriaopole.pl 
Zgłoszenia będą przyjmowanie od dnia 15.11.2022r., godz.18.00. Zapis na Kurs powinien 
zawierać: imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki oraz numer telefonu. Decyduje kolejność 
zgłoszeń.  Zgłoszenia wysłane przed podanym terminem nie będą uwzględniane.

Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest dokonanie wpłaty kwoty 150 zł gotówką, kartą 
w kasie GSW, lub przelewem na konto Organizatora w dniach 17.11-25.11.2022r. Organizator 
Kursu wystawia dla osób zainteresowanych fakturę VAT. Osoby zainteresowane, które nie 
zapłacą za Kurs w terminie, są automatycznie wykreślane z listy.

Kurs obejmuje 8 godzin warsztatów teoretyczno-praktycznych odbywających się w pracowni 
plastycznej Centrum Edukacji Artystycznej ARTPUNKT, Opole, ul. Kośnego 32a.

Kurs rusza po skompletowaniu grupy liczącej maksymalnie 6 osób. Każda z osób zapisa-
nych na kurs otrzyma informację na wskazany przez uczestnika/ uczestniczkę adres e-mail 
o terminie pierwszego spotkania. 

Galeria Sztuki Współczesnej zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn losowych 
np. choroba prowadzącego. Zalegle zajęcia zostaną wówczas przeprowadzone w innym 
terminie. Nie przysługuje z tego tytułu zwrot opłaty.

Galeria Sztuki Współczesnej uprawniona jest do wykonywania dokumentacji fotograficz-
nej prowadzonego Kursu i wykorzystywania jej dla celów związanych z promocją działań 
edukacyjnych Galerii. Uczestnik/ uczestniczka Kursu wyraża zgodę na wykorzystanie ich 
wizerunku jak i fotografii powstałych w ramach Kursu prac w opisanym powyżej zakresie 
podpisując w tym celu odpowiednie oświadczenie o treści zgodnej z wzorami załączonymi 
do niniejszego regulaminu.

Galeria nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub zabrudzenia odzieży uczestników 
warsztatów.

Galeria nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała lub zdrowia uczestników podczas 
zajęć, poniesione z wyłącznej winy uczestników lub osób trzecich.

Zapisując się na Kurs uczestnik/uczestniczka zobowiązuje się do regularnego uczęszczania na 
zajęcia. Nie przysługuje zwrot poniesionej opłaty w przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie 
prowadzonego Kursu.

Uczestnik/uczestniczka ma prawo do rezygnacji z kursu najpóźniej na 5 dni przed pierwszymi 
zajęciami grupy. W takiej sytuacji przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
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Podane przez uczestników Kursu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako 

„RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) dla celów organizacji i przepro-
wadzenia Kursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych Organizatora, 
a także w celach statystycznych, analitycznych, nawiązywania przez Organizatora kontaktu 
z właścicielem danych.

Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w usta-
wy. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania w sie-
dzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co 
do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę 
lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we 
wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na 
piśmie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest potrzebne do wzięcia udziału w Kursie.

Więcej informacji na temat Kursu można uzyskać w pracowni plastycznej ATPUNKT, 
ul. Kośnego 32a (w godzinach 8.00-16.00) lub drogą elektroniczną (jchyzy@galeriaopole.pl ).
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