
REGULAMIN UDZIAŁU W KURSACH PLASTYCZNYCH  
W OLIWSKIM RATUSZU KULTURY 

 
1. Zasady ogólne 
1. Regulamin dotyczy warunków uczestnictwa w kursach plastycznych w ramach pracowni 
plastycznych w Oliwskim Ratuszu Kultury.  
2. Uczestnik kursu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. 
3. Treść Regulaminu jest umieszczona na stronie internetowej www.ratuszkultury.pl. 
4. Wpisanie na listę uczestników i wniesienie opłaty za kurs jest równoznaczna z akceptacją 
niniejszego Regulaminu. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 
 
2. Zapisy i opłaty 
1. Wpisanie na listę uczestników kursu następuje po potwierdzeniu rezerwacji miejsca oraz 
wniesieniu opłaty przelewem na rachunek Organizatora: 81 1020 1811 0000 0002 0125 
1966. 
2. Uczestnik dokonuje zapisu i rezerwacji miejsca na cały okres trwania kursu. 
3. Uczestnik wnosi opłatę z góry za udział w całym kursie.  
4. W uzasadnionych przypadkach Organizator dopuszcza podzielenie opłaty na raty. 
Wówczas Uczestnik jest zobowiązany do regularnego wnoszenia opłat najpóźniej do 7. dnia 
każdego miesiąca.  
5. Uczestnik, który opóźni płatność kolejnej raty powyżej 30 dni, zostaje skreślany z listy 
uczestników. 
6. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie może nastąpić w formie pisemnego, mailowego lub 
telefonicznego powiadomienia Organizatora. 
7. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie nie uprawnia uczestnika do żądania zwrotu części 
opłaty przypadającej za niewykorzystane spotkania. 
 
3. Organizacja kursów 
1. Kursy realizowane przez Organizatora odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu prowadzonego kursu lub 
prowadzącego. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu lub terminu w przypadku, jeżeli na 
zajęcia zgłosi się zbyt mała liczba osób. W takim przypadku Organizator zwróci pobrane 
opłaty. 
4. W przypadku odwołania zajęć z powodów leżących po stronie Organizatora brakujące 
zajęcia zostaną odpracowane. 
5. Osoba uczęszczające na warsztaty zobowiązuje się systematycznie przychodzić na zajęcia. 
6. Nieobecność na zajęciach uczestnik powinien zgłosić wysyłając e-mail na adres: 
fundacja@wspolnotagdanska.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika. 
7. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do unieważnienia obowiązku poniesienia 
kosztów uczestnictwa w zajęciach ani zmniejszenia opłaty za kurs. 
8. Uczestnik zobowiązuje się do przynoszenia prac domowych, jeśli będą zadawane. 
9. Organizator w szczególnych przypadkach ma prawo do usunięcia uczestnika z zajęć i 
skreślenia z listy uczestników, jeżeli uniemożliwia on prowadzenie zajęć. W powyższych 
przypadkach uczniowi nie przysługuje zwrot żadnej części opłaty za kurs. 



10. Uczestnicy zobowiązani są do dbania o mienie Organizatora i utrzymywania porządku 
oraz czystości sal i wyposażenia, z którego korzystają. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność 
materialną za szkody wyrządzone na mieniu Organizatora i innych uczestników kursu. 
 
4. Prawa autorskie, ochrona wizerunku, dane osobowe 
1. Prace wykonane przez uczestników podczas kursu lub przygotowane w domu do zajęć 
odbywających się w Oliwskim Ratuszu Kultury mogą być wykorzystywane do reprodukcji w 
materiałach i publikacjach wydawanych przez Organizatora. 
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystywania wizerunku uczestników kursów w 
materiałach informacyjnych oraz promocyjnych. 
3. Osoba, która nie zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku lub dzieła, powinna 
zgłosić to e-mailem lub pismem dostarczonym do siedziby Organizatora. 
4. Uczestnicy kursów lub, w przypadku osób niepełnoletnich, ich prawni opiekunowie 
wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 
późn. zm.). 
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