Regulamin Szkoły Rysunku Quatro w Gdańsku.
Z dnia 01.09.2018

Postanowienia ogólne.
§1
Regulamin ustala organizację zajęć prowadzonych przez Szkołę Rysunku Quatro oraz związane z tym
uprawnienia i obowiązki uczestników zajęć.
1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników zajęć dalej zwanych kursantami.
2. Uczestnik zajęć przed rozpoczęciem kursu jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego
Regulaminu.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej quatrorysunek.pl oraz jest
udostępniona do wglądu na każdych zajęciach.
4. Podpisanie umowy oraz uiszczenie przez uczestnika zajęć opłaty za uczestnictwo w kursie jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Organizacja zajęć, zapisy i rezygnacja z zajęć.
§2
1. Kurs organizowany przez Szkołę Rysunku Quatro trwa rok, rozpoczyna się we wrześniu i kończy pod
koniec maja lub na początku czerwca (w zależności od daty egzaminów wstępnych na Wydziały
Architektury).
2. Każdy miesiąc obejmuje cztery spotkania. W miesiącach w których jest więcej lub mniej spotkań, opłata
jest ustalana przez prowadzącego zajęcia.
§3
1. Zapisów na zajęcia można dokonać drogą mailową, przesyłając wiadomość na adres:
quatrorysunek@gmail.com. Należy przesłać imię i nazwisko oraz preferencję do której grupy uczestnik
chciałby dołączyć.
2. Każdy kursant jest zobowiązany do podpisania umowy z firmą Quatro. W przypadku osób niepełnoletnich
do podpisania umowy zobowiązani są rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika zajęć.
§4
1. Uczestnik może złożyć rezygnację z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania.
2. Rezygnacji można dokonać drogą e-mailową, nie później niż trzy tygodnie po ostatniej obecności na
zajęciach.
3. W przypadku braku kontaktu z kursantem przez okres dłuższy niż trzy tygodnie od ostatniej jego
obecności na zajęciach, kursant zostaje automatycznie skreślony z listy uczestniczących w zajęciach.

Opłaty.
§5
1. Kursant zobowiązany jest dokonywać opłaty za uczestnictwo w zajęciach. Cena miesięcznych zajęć, czyli
czterech spotkań, wynosi 280 zł (dwieście osiemdziesiąt złotych). Cena pojedynczych zajęć wynosi 90 zł
(dziewięćdziesiąt złotych).
2. Opłaty miesięcznej należy dokonywać z góry za nadchodzący miesiąc do 10 dnia miesiąca. Jeżeli opłata
nie zostanie uiszczona w powyższym terminie cena miesięcznych zajęć wynosi wielokrotność pojedynczych
zajęć.
3. Opłata powinna zostać uiszczona przez uczestnika przed rozpoczęciem zajęć w danym miesiącu
przelewem na rachunek bankowy Szkoły Rysunku Quatro lub gotówką u prowadzącego zajęcia.
4. Opłaty za pojedyncze zajęcia należy dokonywać wyłącznie gotówką w kasie przed rozpoczęciem zajęć za
które ma być uiszczona opłata.
3. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach w trakcie opłaconego wcześniej miesiąca nie uprawnia uczestnika
do żądania zwrotu części opłaty przypadającej za niewykorzystane spotkania.

Prace domowe.
§6
1. Osoby uczęszczające na kurs zobowiązane są do wykonywania prac domowych, zadanych na zajęciach.
Dotyczy to szczególnie osób przygotowujących się do egzaminów na studia, w najwyższym stopniu
maturzystów.
2. W trakcie trwania kursu każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do stałego przeglądania poczty
elektronicznej i sprawdzania czy nie została wysłana mu praca domowa drogą mailową.
3. Nie przynoszenie prac domowych może powodować brak postępów w nauce rysunku. W konsekwencji
może powodować to obniżenie poziomu Szkoły Rysunku Quatro dlatego przewidziane zostaną kary za
nagminne nieodrabianie prac domowych.

Materiały dostarczane na zajęciach. Prawa autorskie.
§7
1. Do ubiegania się o posiadanie materiałów dotyczących pomocy rysunkowych oraz części
aksonometryczno-geometrycznej mają prawo jedynie ci uczestnicy którzy przybyli na zajęcia. Jeżeli kursant
nie był na lekcji i chciałby otrzymać materiały dotyczące zajęć na których go nie było, musi odrobić stracone
zajęcia.
§8
1. Zakazane jest przekazywanie wszelkich materiałów i prac związanych z uczestnictwem w kursie
organizowanym przez Szkołę Rysunku Quatro jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym. Dotyczy to zwłaszcza
dostarczania materiałów osobom uczestniczącym w zajęciach organizowanych przez konkurencyjne kursy i
szkolenia.

Postanowienia ogólne.
§9
1. Zakazane jest spożywanie alkoholu oraz innych środków odurzających przed zajęciami oraz w trakcie ich
trwania.
2. Zakazane jest palenie tytoniu na terenie szkoły w której odbywają się zajęcia.
3. Prowadzący ma prawo wyprosić kursanta z zajęć, bez zwrotu opłaty za te zajęcia, jeżeli uzna stan
uczestnika kursu za nietrzeźwy lub pod wpływem środków odurzających. Kursant zostanie wyproszony
również wtedy gdy będzie negatywnie wpływał na pracę innych uczestników zajęć.

