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Organizatorem zajęć ceramiki dla młodzieży (grupa wiekowa 10–13 lat) pn.
CERAMIKA MŁODZIKA / OTWARTA PRACOWNIA, jest:
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
pl. Teatralny 12
45-056 Opole
tel. 077 402 12 35
czynna: poniedziałek – niedziela, godz. 10.00–18.00
Zapisanie się na zajęcia CERAMIKA MŁODZIKA jest równoznaczne z akceptacją
Regulaminu, regulaminu pracowni plastycznej ARTPUNKT oraz udzieleniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez GSW w Opolu. Regulaminy są dostępne
na stronie www.galeriaopole.pl. Nie zapoznanie się z danym regulaminem niezwalnia
uczestnika zajęć od stosowania się do jego postanowień.
Zapis na zajęcia powinien zawierać: imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu, adres
e-mail.
Warunkiem zapisu na zajęcia jest dokonanie wpłaty 100 PLN, gotówką w kasie GSW
w dniu 14.01 od godz. 16.30, a w kolejnych dniach 15-25.01.2019 r. w godz. 10.0018.00. pl. Teatralny 12, Opole. (GSW wystawia faktury VAT).
Zajęcia CERAMIKA MŁODZIKA obejmują 15 godzin warsztatów praktycznych odbywających się w pracowni ARTPUNKT mieszczącej się w Opolu przy ul. Kośnego 32a.
HARMONOGRAM ZAJĘĆ:
— 28–30.01.2019 r., zajęcia w godzinach 12.00–15.00 / modelowanie
— 07–08.02.2019 r., zajęcia w godzinach 12.00–15.00 / szkliwienie
grupa młodzieżowa (10–13 lat).
Młodzież uczestnicząca w zajęciach przebywa pod opieką Organizatora od godz.
12.00 do godz. 15.00. W przypadku przyprowadzania uczestnika zajęć lub jego samodzielnego przyjścia przed godziną 12.00, odpowiedzialność za przebywanie uczestnika bez opieki do czasu rozpoczęcia zajęć ponosi Rodzic/Opiekun prawny.
Kurs rusza po skompletowaniu grupy liczącej 8 osób. Każda z osób zapisanych na
zajęcia otrzyma informację na wskazany przez Uczestnika adres e-mail.
Galeria Sztuki Współczesnej zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn
losowych (np. choroba prowadzącego). Zaległe zajęcia zostaną wówczas przeprowadzone w innym terminie. Nie przysługuje z tego tytułu zwrot opłaty.
Uczestnik zajęć, a w przypadku małoletniego jego rodzice lub inni prawni opiekunowie, ponoszą finansową odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenie przez Uczestnika wyposażenia lub narzędzi.
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Galeria Sztuki Współczesnej uprawniona jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej prowadzonych zajęć i wykorzystywania jej dla celów związanych z promocją
działań edukacyjnych Galerii. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na wykorzystanie ich
wizerunku jak i fotografii powstałych w ramach zajęć prac w opisanym powyżej zakresie podpisując w tym celu odpowiednie oświadczenia 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.
Zapisując się na zajęcia CERAMIKA MŁODZIKA, uczestnik zobowiązuje się do regularnego uczęszczania. Uczestnikowi zajęć nie przysługuje zwrot poniesionej opłaty
w przypadku rezygnacji z zajęć.
Podane przez uczestników zajęć dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów organizacji
i przeprowadzenia 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
ustawy. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie 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 zajęć można uzyskać w pracowni plastycznej
ARTPUNKT, ul. Kośnego 32a (w godzinach 8.00–16.00), drogą elektroniczną
wysyłając e-mail: art.punkt@galeriaopole.pl.
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