Wrocławska Szkoła Rysunku
Regulamin pracowni oraz zasady uczestnictwa w zajęciach z dnia 20 czerwca 2022 roku.

§1
Postanowienia ogólne:
1. Niniejszy regulamin oraz zasady uczestnictwa w zajęciach (zwane dalej Regulaminem) określa
warunki świadczenia Usług Szkoleniowych, warunki zawierania Umów, a także tryb postępowania
reklamacyjnego.
2. Organizatorem Usług Szkoleniowych jest Wrocławska Szkoła Rysunku której właścicielem jest firma
"Michał Kosecki i Partnerzy" NIP 7681666211 z siedzibą przy ulicy Piłsudskiego 99, 50-016 Wrocław
(dalej zwana Organizatorem lub Wrocławską Szkołą Rysunku).
3. Regulamin ustala organizację oraz zasady wszystkich zajęć prowadzonych przez Organizatora oraz
wszelkie obowiązki i prawa Organizatora oraz Uczestników.
4. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników zajęć, jego treść jest dostępna w Pracowni oraz na
Stornie Internetowej (www.szkolarysunku.com.pl/reg.pdf).
§2
Definicje:
1. Uczestnik/Uczeń - osoby zakwalifikowane przez Organizatora do wzięcia udziału w Kursie.
Minimalny wiek Uczestnika to 12 lat. W wyjątkowych przypadkach oraz po konsultacji z Organizatorem
możliwe jest przeprowadzenie Szkolenia dla osoby młodszej.
2. Szkolenia/Zajęcia/Kurs – ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Szkolenia
z zakresu nauki, pogłębiania umiejętności: projektowania, rysunku i malarstwa oraz innych form
komunikacji wizualnych zgodnie z programem oferowanych Zajęć. Szkolenia przeprowadzane są w
formie stacjonarnej w siedzibie Organizatora.
3. Pracownia / Siedziba - siedziba Organizatora znajdująca się pod adresem Piłsudskiego 99, 50-016
Wrocław.
4. Zapisy - ogół działań polegający ostatecznie na zawarciu umowy na przeprowadzenie Szkolenia
Uczestnika w wybranym terminie.
5. Strona Internetowa - strona internetowa Organizatora: www.szkolarysunku.com.pl;
6. Adres email - szkolarysunku@gmail.com;
7. Tryb Normalny - tryb szkolenia, który przewiduje 1 obowiązkowe spotkanie w tygodniu (średnio 4 w
miesiącu).
8. Tryb Intensywny - tryb szkolenia, który przewiduje (w zależności wymogów kierunku, na które
aplikować będzie Uczestnik) od 2 do 4 obowiązkowych Szkoleń w tygodniu (średnio od 8 do 16 zajęć
w miesiącu).
9. Szkoła Letnia - Szkolenie przeprowadzane w okresie letnim, obejmujące 5 spotkań po 4 godziny
każde.
10. Zajęcia Semestralne - Zajęcia odbywające się cotygodniowo w dni powszednie oraz weekendy w
semestrze zimowym i semestrze letnim podczas bieżącego Roku Szkolnego.
11. Formularz - formularz zgłoszeniowy znajdujący się na Stronie Internetowej Organizatora.
12. Umowa - Umowa zawarta między Organizatorem oraz Uczestnikiem na którego rzecz świadczone
będą usługi szkoleniowe kompleksowo przygotowujące Ucznia do egzaminów wstępnych na uczelnie
wyższe wskazane przez Uczestnika wraz z przeprowadzeniem egzaminów wewnętrznych.
13. Prowadzący - osoba prowadząca Szkolenie Uczestnika.
14. Pomoce Dydaktyczne - ogół materiałów dydaktycznych, chronionych prawem autorskim
udostępnionych Uczestnikowi przez Organizatora w postaci elektronicznej oraz papierowej.
§3
Rodzaje Zajęć oraz Tryby Szkolenia:
1.Informacje o aktualnie oferowanych przez Wrocławską Szkołę Rysunku typach Zajęć, ich terminach
oaz odpłatności można znaleźć na Stornie Internetowej.
2. Podstawowe rodzaje zajęć to:
a) Rysunek Ilustratorski - grupy oznaczone na planie zajęć symbolem "A"
b) Rysunek architektoniczny / koncepcyjny - grupy oznaczone na planie zajęć symbolem "A"

c) Rysunek studyjny postaci / Akt - grupy oznaczone na planie zajęć symbolem "S"
d) Rysunek oraz malarstwo studyjne - grupy oznaczone na planie zajęć symbolem "M"
e) Zajęcia Kierunkowe - obowiązkowe dla Uczestników wybierających się na wybrane kierunki
studiów.
3. Zajęcia Darmowe - suma zajęć, które nieodpłatnie może wykorzystać Uczestnik. Zasady
uczestnictwa w Zajęciach Darmowych oraz ich terminy każdorazowo podaje Organizator.
4. Maraton Przedegzaminacyjny - dodatkowo płatny cykl kilkudziesięciu zajęć przed egzaminami
wstępnymi odbywający się w Pracowni oraz w plenerze. Opłata za niniejszy cykl każdorazowo
zostanie podana przez Organizatora na minimum 30 dni przed rozpoczęciem bloku zajęć
dodatkowych. Istnieje możliwość uzyskania 100% zniżki od ceny za Maraton Przedegzaminacyjny w
momencie spełnienia warunków z § 5 ust. 7
5. Tryby Szkoleń uzależnione są od kierunku, na który aplikuje Uczestnik oraz jego preferencji. Tryb
Szkolenia ustalany jest indywidualnie dla każdego z Uczestników.
a) Zalecane tryby szkoleń oraz rodzaje zajęć dla Uczestników w klasie maturalnej, aplikujących na
poszczególne kierunki studiów:
Architektura: Rysunek Architektoniczny + Rysunek Studyjny Postaci - Tryb Intensywny
Grafika / Projektowanie Form Przemysłowych / Animacja / Architektura Wnętrz / Scenografia: Rysunek
ilustratorski + Rysunek Studyjny / AKT + Zajęcia Kierunkowe + Malarstwo - Tryb Intensywny
Malarstwo / Rzeźba / Sztuka i Wzornictwo Szkła / Sztuka i Wzornictwo Ceramiki / Mediacja Sztuki /
Sztuka Mediów: Rysunek Studyjny / AKT + Zajęcia Kierunkowe + Malarstwo - Tryb Intensywny
b) Zalecane Tryby Szkoleń dla kandydatów do Klasy Architektonicznej oraz Liceum Plastycznego:
Klasa Architektoniczna: Rysunek Architektoniczny - tryb normalny
Liceum Plastyczne: Rysunek oraz Malarstwo Studyjne - tryb normalny

§4
Czas trwania Kursów oraz stopień trudności Zajęć:
1. Kurs roczny trwa 10 miesięcy i podzielony jest na dwa semestry: semestr zimowy (od września do
stycznia) oraz semestr letni (od lutego do czerwca). Całoroczny kurs obejmuje w Trybie Normalnym
minimum 40 spotkań po 4 godziny każde, zaś w trybie intensywnym minimum 76 spotkań po 4
godziny każde. Spotkania odbywają się cotygodniowo z wyłączeniem świąt państwowych.
2. W przypadku gdy zaplanowane zajęcia nie odbędą się z przyczyn niezależnych od Organizatora
zajęcia w ramach Kursu zostaną przeniesione na inny termin. O nowych terminach Organizator
poinformuje Uczestników.
3. Organizator zastrzega sobie podział grup na podstawowe oraz zaawansowane, jednakże stopień
trudności Kursów każdorazowo dostosowany jest do indywidualnych umiejętności Uczestników.
§5
Opłaty
1. Ceny Kursów na dany rok podawane są każdorazowo w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do
regulaminu oraz znajdującego się na Stronie Internetowej Wrocławskiej Szkoły Rysunku.
2. Uczestnik, który otrzyma potwierdzenie zapisania na dany Kurs, o którym mowa w § 6 ust. 5, jest
zobowiązany do dokonania opłaty za pierwszy miesiąc zajęć przelewem lub gotówką w Pracowni,
najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczynają się zajęcia
grupy na którą Uczestnik dokonał zapisu (np. opłaty za wrzesień należy wnosić do 31 sierpnia).
3. Kolejne comiesięczne płatności dokonuje się przelewem na wskazane przez Organizatora konto
bankowe lub gotówką w Pracowni nie później niż do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego
miesiąc, za który wnoszona jest opłata.
W przypadku płatności przelewem, jego tytuł musi zawierać następujące dane:
WSR, NR GRUPY, IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, MIESIĄC ZA KTÓRY WPŁACAMY
np.: WSR, A1, Jan Kowalski, wrzesień
Tytuł nie może się różnić od podanego w przykładzie, pominięcie lub dodanie dowolnego tekstu
spowoduje, że wpłata nie zostanie skatalogowana i dany miesiąc będzie widniał jako nieopłacony.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach płatności mogą być dokonywane w indywidualnie
ustalonych terminach. W tym celu Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć Organizatorowi wniosek o
wyznaczenie terminu zapłaty wraz z uzasadnieniem.
5. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto bankowe.

6. Opłata miesięczna nie podlega zwrotom w przypadku nieobecności Uczestnika. Uczestnik ma
prawo odrobić zaległe Zajęcia w terminie wyznaczonym przez Organizatora.
7.Organizator odstąpi od pobrania opłaty za Maraton Przedegzaminacyjny w momencie gdy Uczestnik
jednocześnie spełnieni następujące warunki:
a) Uczestnik dostarczy Organizatorowi wniosek o udzielenie zniżki w terminie nie późniejszym niż na
10 dni przed rozpoczęciem Maratonu Przedegzaminacyjnego
b) Uczestnik przez minimum ostatnie 8 miesięcy uczęszczał na zajęcia w Trybie Intensywnym
c) Uczestnik zdobył minimum 3500 punktów możliwych do uzyskania w rankingu w Trybie
Intensywnym w dniu złożenia wniosku o udzielenie zniżki.
§6
Zapisy
1. Zapisu na Zajęcia Semestralne oraz Szkołę Letnią dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie
elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie Internetowej
(www.szkolarysunku.com.pl).
2. W przypadku Zajęć Semestralnych Uczestnik wypełniając i wysyłając Formularz dokonuje zapisu od
momentu zapisu do końca trwania drugiego semestru (do czerwca włącznie) w bieżącym roku
szkolnym.
3. W przypadku Szkoły Letniej Uczestnik wypełniając i wysyłając Formularz dokonuje zapisu na cały
wybrany termin Szkoły Letniej (5 spotkań po 4 godziny każde).
4. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z faktem zapoznania się i akceptacji
Regulaminu.
5. Potwierdzeniem uczestnictwa w Zajęciach jest przesłana przez Organizatora na wskazany w
Formularzu adres email wiadomość, która potwierdza zakwalifikowanie Uczestnika na dany Kurs.
6. W przypadku Zajęć Semestralnych odbycie pierwszej lekcji jest równoznaczne z zawarciem umowy,
zapisem na cały rok oraz zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu w pełnej jego treści.
6. W przypadku Szkoły Letniej odbycie pierwszej lekcji jest równoznaczne z zawarciem umowy,
zapisem na wszystkie 5 zajęć danego turnusu oraz zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu w
pełnej jego treści.
8. Zapisy na Zajęcia fakultatywne:
a) warsztaty projektowe
b) wykłady
c) zajęcia plenerowe
przeprowadzone będą na odrębnych zasadach każdorazowo wskazanych przez Organizatora
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kursów przed ich rozpoczęciem. W takim
przypadku wszelkie opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi w pełnej wysokości.
§7
Odstąpienie od Umowy
1. Uczestnik może złożyć rezygnację z udziału w Kursie na 30 dni przed ostatnim pełnym miesiącem
zajęć, w których Uczeń zamierza uczestniczyć.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypowiedzenia Umowy może zostać ustalony
indywidualnie. W tym celu Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć Organizatorowi wniosek o
wyznaczenie indywidualnego okresu wypowiedzenia wraz z uzasadnieniem.
3. Niewykorzystane przez Uczestnika zajęcia przepadają wraz z dniem końca trwania Umowy.
4. Organizator może w trybie natychmiastowym rozwiązać Umowę z Uczestnikiem w przypadku
stwierdzenia naruszenia zasad współżycia społecznego, niestosowania się do niniejszego
Regulaminu, rażącego nieprzestrzegania zasad porządkowych określonych w §6 ust. 8 lub działania
Uczestnika na szkodę Organizatora. W takim przypadku dokonana za Szkolenie opłata nie będzie
zwracana Uczestnikowi.
§8
Prawa i Obowiązki Uczestnika
1. Uczestnicy są zobowiązani do uczęszczania na Zajęcia do przypisanych grup. Uczestnik w
przypadku opuszczenia zajęć na Kursie ma prawo do ich odrobienia w innej grupie po uprzednim
uzgodnieniu terminu z Organizatorem. Odrobienie zajęć możliwe jest tylko do końca danego
semestru.
2. Uczestnik może zmienić przypisaną mu grupę tylko po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem.
3. Uczestnik może zmienić Tryb oraz zakres Zajęć tylko po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem.

4. Uczestnik ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Ewentualnie nieobecności powinny
być odrobione w najkrótszym możliwym terminie, po uzgodnieniu z Organizatorem
5. Uczestnik ma prawdo do korzystania z Zajęć Darmowych wskazanych przez Organizatora.
Jednakże jeżeli podczas trwania Zajęć Darmowych odbywają się regularne Kursy, uczestnicy tych
kursów mają pierwszeństwo w korzystaniu z pomieszczeń Pracowni. Zasady korzystania z Zajęć
Darmowych zostaną przedstawione przez Organizatora na pierwszych zajęciach.
6. Uczestnik ma obowiązek wykonania wszystkich zadań domowych wskazanych przez osoby
Prowadzące Kurs. Zaliczenie prac domowych odbywa się poprzez wpis do dziennika.
7. Uczestnik jest zobowiązany do dołączenia do grup oraz portali społecznościowych Organizatora
(www.facebook.com/WroclawskaSzkolaRysunku oraz
www.instagram.com/wroclawskaszkolarysunku/ ) które traktowane są jako kanały kontaktu z
Uczestnikami
8. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad porządkowych:
a) Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego stawiania się na Zajęciach
b) W Pracowni panuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, smartphonów i innych
urządzeń telekomunikacyjnych poza miejscem wskazanym przez Organizatora.
c) Uczestnik zobowiązuje się do niezakłócania spokoju oraz poszanowania praw innych Uczniów
d) Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości we wszystkich dostępnych dla Uczniów
pomieszczeniach Pracowni oraz terenu wokół Pracowni - w tym przede wszystkim chodnika.
e) W Pracowni oraz w najbliższym jej otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Pracowni. Artykuły spożywcze pozostawione
przez Uczestników będą wyrzucane każdorazowo po ostatnich zajęciach w danym dniu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników przebywających poza pomieszczeniami
udostępnionymi dla Uczniów oraz poza terenem samej Pracowni.
11. Użytkowanie przez Uczestników ostrych przedmiotów (noży, nożyczek) odbywa się na ich pełną
odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu spowodowany
nieumiejętnym korzystaniem z powyższych przedmiotów.
12. Uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za umyślne lub nieumyślne spowodowanie uszczerbku
na zdrowiu lub mieniu osoby trzeciej.
13. Pomoce Dydaktyczne udostępnione przez Organizatora są chronione prawem autorskim.
14. Uczestnik nie udostępnia Pomocy Dydaktycznych wydanych mu przez Organizatora osobom
trzecim w jakiejkolwiek ich formie czy części.
§9
Regulamin Promocji "Gwarancja zdania egzaminu lub zwrot kosztów"
1. Promocja skierowana jest do wszystkich Uczestników będących w klasie maturalnej
podchodzących do egzaminu wstępnego na kierunki plastyczne oraz architektoniczne.
2. Aby skorzystać z promocji należy spełnić wszystkie poniższe warunki:
a) Uczestnik dostarczy Organizatorowi wniosek o przystąpieniu do Promocji do dnia 10 października
danego roku szkolnego, w którym chce przystąpić do egzaminów wstępnych.
b) Uczestnik uczęszcza na Szkolenie w Trybie Intensywnym.
c) W momencie zakończenia Szkolenia Uczestnik otrzymał minimum 65% z maksymalnej liczby 7600
punktów rankingowych.
d) Uczestnik uzyskał minimum 95% frekwencję.
e) Uczestnik podchodzi do egzaminu wstępnego na studia wyższe minimum na 2 uczelniach.
3. Promocja zakłada Zniżkę pod postacią zwolnienia z opłat w kolejnym roku nauki we Wrocławskiej
Szkole Rysunku w przypadku, gdy Uczestnik nie zaliczy minimum jednego egzaminu z wynikiem
pozytywnym na zakładany kierunek studiów.
4. Zniżki nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe.

§10
Zakres licencji - prace domowe oraz prace wykonane w Pracowni w ramach Kursu.
1. Utwory (prace malarskie, rysunkowe, modele, rzeźby i inne) wykonane przez Uczestników podczas
Zajęć lub przygotowywane w domu i przedstawione Prowadzącym do konsultacji mogą być
zachowane w archiwum Organizatora. Wrocławska Szkoła Rysunku zastrzega sobie prawo do
wykorzystania tych prac i ich reprodukcji w materiałach i publikacjach wydawanych przez
Organizatora. Uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi licencji do Utworów powstałych w
ramach Kursu (w tym prac domowych). Udzielona licencja dotyczy wszystkich pól eksploatacji

wskazanych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tym
w szczególności: udostępniania, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których
utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w
zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżek – publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony. Organizator może upoważnić
inne osoby do korzystania z Utworu.

§11
Polityka prywatności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz Ochrona Wizerunku
1. Administratorem danych osobowych jest firma "Michał Kosecki i Partnerzy" NIP 7681666211 z
siedzibą na ulicy Piłsudskiego 99, 50-016 Wrocław.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy zawartej z Uczestnikiem, w tym do:
a) umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego serwisu
internetowego;
b) obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kieruje Uczestnik (np. przez formularz kontaktowy);
c) kontaktowania się z Uczestnikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
d) przetwarzanie danych Uczestnika dla celów podatkowych i rachunkowych;
e) prowadzenia analiz statystycznych.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej między
Uczestnikiem a Organizatorem.
4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie
naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do ich
podania, a konsekwencją niepodania jest niemożliwość wykonania usług świadczących na rzecz
Uczestnika.
7. Organizator nie przekazuje danych Uczestnika innym podmiotom gospodarczym.
8. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to
wywoływać wobec Uczestnika żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na
sytuację Uczestnika.
9. Uczestnicy Szkoleń wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku podczas zajęć w Pracowni i
wykorzystywanie tego wizerunku dla potrzeb marketingowych Organizatora. W tym w szczególności
na publikację zdjęć ukazujących Uczestników realizujących zadania w ramach prowadzonych Zajęć
na Stronie Internetowej oraz stronach mediów społecznościowych Organizatora.
10. Uczestnik uprawniony jest do sprzeciwu na utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku.
§12
Postanowienia końcowe
1. Organizator ma prawo wykluczyć z Kursu osoby prowadzące działalność o profilu podobnym
(konkurencyjną) do działalności Wrocławskiej Szkoły Rysunku, bez prawa do zwrotu dokonanej opłaty.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.06.2021 i uchyla wszystkie poprzednie
regulaminy.
4. Integralną cześcią regulaminu jest Załącznik nr 1 - cennik zajęć.

Michał Kosecki
Dyrektor Wrocławskiej Szkoły Rysunku

Załącznik nr 1:
Opłaty za Zajęcia Semestralne:
1. Należność za kurs wnoszone są w formie opłat miesięcznych. Istnieje możliwość opłacenia całego
kursu - wszystkich 10 rat jednorazowo.
2. Opłata miesięczna jest opłatą promocyjną, zawierającą indywidualny rabat przyznawany każdemu
Uczestnikowi
3. W przypadku chęci rozliczania się poza systemem rabatowym (płatność za pojedyncze zajęcia),
cena jednych 4-godzinnych Zajęć wynosi 170zł.
4. Opłata miesięczna jest stała i nie jest uzależniona od liczby zajęć w danym miesiącu.
5. Ceny zajęć w Roku Szkolnym 2021/2022:
a) tryb normalny - 390zł miesięcznie
b) tryb intensywny - 550zł miesięcznie
Opłata za Szkołę Letnią
1. Należność za Szkołę Letnią 2020 zawiera indywidualny rabat dla Uczestnika i wynosi: 490zł / 1
turnus, 890zł / 2 turnusy, 1190zł / 3 turnusy oraz 1490zł / 4 turnusy.
2. Najpóźniej 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia zgłoszenia Uczestnik ma obowiązek uiścić
Opłatę rezerwacyjną w kwocie odpowiadającej należności za dany turnus.
3. W przypadku niemożności odbycia turnusu, na który Uczestnik został zapisany, istnieje możliwość
transferu Opłaty na inny termin.
4. W przypadku chęci rozliczania się poza systemem rabatowym (płatność za pojedyncze zajęcia),
cena jednych 4-godzinnych Zajęć wynosi 150zł.

Michał Kosecki
Dyrektor Wrocławskiej Szkoły Rysunku

Załącznik nr 2:
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla
funkcjonowania szkół językowych oraz innych podmiotów prowadzących szkolenia z
kontaktem bezpośrednim w trakcie epidemii SARS-CoV-2.
Obowiązki w stosunku do klientów - kursantów podczas odbywania szkolenia:
1. Nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj
realizowanego szkolenia).
2. Nie używać telefonów komórkowych w trakcie szkolenia.
3. Uczestnik przychodzi na szkolenie bez osób towarzyszących.
4. Uczestnik zobowiązany posiadać odzież ochronną (jednorazowe rękawiczki, osłonę ust i nosa,
ewentualny fartuch).
Uczestnik nie może odbyć kursu jeżeli:
1. Występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną.
2. Jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny.
3. Zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie.
4. W ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do
izolacji.

Michał Kosecki
Dyrektor Wrocławskiej Szkoły Rysunku

