
Regulamin pracowni Studio Szraf 

zwany dalej „regulaminem” 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników kursu rysunku w roku 2017/2018. 

2. Uczestnik zajęć jest zobowiązany zapoznać się z treścią regulaminu przed 

rozpoczęciem kursu. 

3. Uczestnictwo w kursie rysunku jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

regulaminu kursu. 

4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.studioszraf.pl w 

zakładce „regulamin” oraz w pracowni Studio Szraf, zwanej później 

„pracownią”. 

5. Zapisy na kurs odbywają się poprzez zgłoszenie na stronie internetowej 

www.studioszraf.pl w zakładce „zapisy”. Zapis uznaje się za ważny, jeśli 

zainteresowany podaje wszystkie wymagane dane osobowe tj. imię, nazwisko, 

numer telefon, adres email.  

6. Kurs rozpoczyna się 8/9 września 2017 roku i trwa do 13/14 lipca 2018 roku. 

7. Istnieje możliwość zapisania się na kurs rysunku w trakcie jego trwania, po 

uprzedniej konsultacji z jednym z prowadzących. 

8. Każde zajęcia trwają 4 godziny zegarowe. 

9. Każde zajęcia obejmują: 

- wydanie i omówienie nowego tematu; 

- wydanie materiałów pomocniczych; 

- liczne korekty prowadzących; 

- sprawdzenie bieżącej pracy domowej; 

- wydanie nowej pracy domowej oraz korektę podsumowującą wykonany 

na zajęciach rysunek. 

          10. Na każdych zajęciach obecnych jest dwóch prowadzących. 

II UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH 

1. Zajęcia odbywają się co tydzień, z wyłączeniem istotnych świąt, o czym kursant 

jest informowany przed końcem poprzedniego okresu rozliczeniowego. 

2. Podczas każdych zajęć zadawany jest rysunek domowy. Kursantowi zleca się 

wykonywanie prac domowych, w przeciwnym razie traci on możliwość 

szybkiego postępu w nauce rysunku. 

3. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie. 

4. O nieobecności na zajęciach należy poinformować jednego z prowadzących 

z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

http://www.studioszraf.pl/
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5. Zajęcia, na których uczeń jest nieobecny  można odrobić w dowolnym terminie 

zajęć innej grupy, po uprzednim powiadomieniu jednego z prowadzących. 

Opłata za nieobecność nie podlega zwrotowi.  

6. Kursant jest zobowiązany do przygotowania i przynoszenia ze sobą 

niezbędnych przyborów rysunkowych, wymienionych na stronie internetowej. 

7. Prace kursanta mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz zostać 

wykorzystane w materiałach promocyjnych Pracowni. 

8. Uczestnik kursu jest zobowiązany do terminowego dokonywania płatności. 

Szczegółowe informacje dotyczące płatności znajdują się w punkcie III. 

9. Kursant jest przypisany do konkretnej grupy. W wyjątkowych sytuacjach po 

poinformowaniu prowadzącego może odbyć zajęcia w terminie innej grupy. 

10. Godziny zajęć oraz dostępne grupy podane są na stronie internetowej. 

11. Kursant oraz rodzic może na własną prośbę otrzymać pisemną informację o 

postępach w nauce. 

12. Kursant ma możliwość uczestnictwa w darmowych zajęciach, w czasie trwania 

zajęć innej grupy. Może wtedy wykonywać pracę domową lub dostać 

dodatkowy temat będący rozszerzeniem bieżących zagadnień. Może liczyć 

podczas trwania takich zajęć na korekty i uwagę prowadzących. W pierwszej 

kolejności prawo do korekty mają osoby będące na zajęciach swojej grupy. 

13. Kursant ma możliwość uczestnictwa w 5 egzaminach próbnych bez 

dodatkowej opłaty.( przy opłacie semestralnej) 

14. Kursant ma możliwość korzystania i wypożyczania czasopism branżowych 

znajdujących sie w pracowni.  

15. Zajęcia odbywają się w centrum Łodzi w pracowni rysunku Studio Szraf na ulicy 

piotrkowskiej 59 (domofon63). 

16. Kursant jest zobowiązany do zachowanie porządku wokół swojego miejsca 

pracy. 

17. Zakazane jest przekazywanie wszelkich materiałów i prac związanych z 

uczestnictwem w kursie organizowanym przez Pracownię jakimkolwiek 

podmiotom zewnętrznym. 

18. Zakazuje się palenia papierosów w budynku, w którym mieści się pracownia. 

III PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenia dokonywane są w trybie miesięcznym lub semestralnym.  

  

2. Kursant dokonuje płatności: 

- gotówką na pierwszych zajęciach okresu rozliczeniowego, przed 

rozpoczęciem zajęć w kasie pracowni. 

- lub przelewem na konto pracowni, przed pierwszymi zajęciami okresu 

rozliczeniowego.  

W przypadku braku opłaty podczas pierwszych i drugich zajęć w miesiącu, 

kursant zostaje wykreślony z grupy rysunkowej.  

3. Roczny kurs rysunku składa się z dwóch semestrów: 



I sem. od września do stycznia (19 zajęć) 

II sem. od lutego do lipca (23 zajęć). 

4. Kursant może wybrać jeden z następujących trybów płatności: 

-opłata miesięczna: 110 zł. za jedno spotkanie. Wysokość opłaty zależna od 

ilości tygodni w danym miesiącu (miesiąc z czterema tygodniami: 440zł.). W 

ramach opłaty miesięcznej kursant ma możliwość skorzystania z 1 

dodatkowych zajęć w miesiącu bez dodatkowej opłaty. 

-opłata semestralna: 90 zł. za jedno spotkanie. (I semestr: 1710 zł. za 19 zajęć)(II 

semestr 2070zł za  23 zajęcia):. W ramach opłaty semestralnej kursant ma 

możliwość skorzystania z 4 dodatkowych zajęć w miesiącu bez dodatkowej 

opłaty. 

- dodatkowo kursantowi przysługuje pakiet 5 egzaminów bez dodatkowej 

opłaty w ramach płatności semestralnej. (osoby opłacające miesięcznie 

płacą 50zł za jeden egzamin). 

 

 IV REZYGNACJA Z ZAJĘĆ 
 

1. Kursant może zrezygnować z zajęć w dowolnym momencie trwania kursu.  

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Każdy kursant podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu 

na drugich zajęciach.  

Wymagany jest także podpis rodzica (opiekuna)  

2. W celu wyjaśnienia kwestii nieporuszonych w regulaminie, o ile takie są,                                       

należy konsultować się z prowadzącymi. 

 

 

 

Kursant: 

Imię Nazwisko .............................................................................................................. 

Adres.............................................................................................................................. 

 

 

 

Popis kursanta                                                                   Podpis rodzica/opiekuna 

 

 

..........................                                                                         .............................. 

 


