REGULAMIN PLACÓWKI OŚWIATOWEJ ART&DECOR
Placówka Oświatowa Art &Decor działa na podstawie wpisu de ewidencji szkół i placówek niepublicznych Biura Edukacji m.st.
Warszawy. Nr wpisu 624K.
Przedmiotem działalności jest organizowanie oraz prowadzenie kursów i szkoleń z zakresu projektowania wnętrz, ogrodów oraz
bukieciarstwa i florystyki oraz warsztatów o różnej tematyce.
Szkolenia prowadzone są w Warszawie w systemie dziennym lub zaocznym.
Zapisy i przystąpienie do kursu
Warunkiem wpisania na listę Uczestników kursu/warsztatu jest przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej na adres
biuro@artdecorszkolenia.pl, zawierającego imię/nazwisko/nr tel kontaktowego Uczestnika oraz nazwę kursu/warsztatu
Warunkiem przystąpienia do kursu jest uregulowanie płatności za kurs/warsztat według obowiązującego cennika i wg regulaminu
Placówki, wypełnienie deklaracji przyjęcia na kurs w dniu rozpoczęcia, zapoznanie się z programem i harmonogramem szkolenia.
Warunki płatności:
a) Przy zgłoszeniu na kurs/warsztat powyżej 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Słuchacz wnosi opłatę rezerwacyjną
w wysokości 200 zł
b) Przy zgłoszeniu na kurs/warsztat poniżej 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Słuchacz wnosi opłatę w wysokości
100% kwoty
c) Dopłata do całości kursu/warsztatu po wcześniejszym uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej następuje na 10 dni roboczych
przed datą rozpoczęcia
W ramach opłaty za kurs Słuchacze otrzymują materiały na własność: skrypt opracowany przez wykładowców (kurs proj. wnętrz,
florystyczny ) oraz książki w zgodne z opisem szkolenia.
W ramach opłaty za warsztat Słuchacze otrzymują materiały wskazane w opisie warsztatu.
Rezygnacja Uczestnika
a) Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w kursie, powyżej 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia,
otrzyma zwrot opłaty w całości.
b) Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w kursie na 10 lub mniej niż 10 dni roboczych przed
terminem rozpoczęcia i na swoje miejsce nie zgłosi nowego uczestnika, Art&Decor ma prawo do zatrzymania 50 %
wniesionej opłaty.
c) Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w kursie na 5 lub mniej niż 5 dni roboczych przed
terminem rozpoczęcia i na swoje miejsce nie zgłosi nowego uczestnika, Art&Decor ma prawo do zatrzymania 100 %
wniesionej opłaty
d) Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w warsztacie, powyżej 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia,
otrzyma zwrot opłaty w całości.
e) Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w warsztacie na 10 lub mniej niż 10 dni roboczych przed
terminem rozpoczęcia i na swoje miejsce nie zgłosi nowego Uczestnika, Art&Decor ma prawo do zatrzymania 100%
wniesionej opłaty.
Egzamin końcowy / projekt dyplomowy - kursy
Do egzaminu końcowego mogą przystąpić osoby, które oddały wszystkie prace cząstkowe (projekty).
Słuchacz, który nie przystąpi do egzaminu w terminie wskazanym w harmonogramie kursu, ma możliwość zakończenia szkolenia
z inna grupą, w terminie wskazanym przez organizatora szkoleń.
Kolejny termin egzaminów jest dodatkowo płatny.
Przystąpienie do egzaminu zgodnie z harmonogramem kursu - w cenie.
Przystąpienie do egzaminu z grupą w innej edycji kursu - 100 zł
Przystąpienie do egzaminu w trybie indywidualnym (w dniach zajęć wskazanego Wykładowcy) - 200 zł
Przystąpienia do egzaminu w formie on-line (tylko po uzgodnieniu i zgodzie Organizatora) – 100 zł
Do egzaminu końcowego w trybie indywidualnym Słuchacz może przystąpić do 4 miesięcy od daty zakończenia szkolenia
wynikającego z jego harmonogramu zajęć.
Po egzaminie końcowym i otrzymaniu pozytywnych ocen z projektu/ testu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu
na drukach wg. MEN III/I.
Prawa słuchaczy - kursy
Słuchacz ma prawo uczestniczenia we wszystkich zajęciach wskazanych w harmonogramie kursu oraz nieodpłatnego powtarzania
dowolnej ilości zajęć w innych grupach, również po zakończeniu szkolenia (bez ograniczeń czasowych).
Powtarzanie zajęć przysługuje osobom, które w terminie swojej grupy przystąpią do egzaminu końcowego.
Słuchacz ma prawo do korzystania z porad wykładowców poprzez przesyłanie pytań drogą elektroniczną do opiekuna
pedagogicznego kursu.
Słuchacz ma prawo przepisania się do innej grupy, jeżeli w innym terminie pozostało lub zwolniło się miejsce. Przeniesienie nie
jest obarczone dodatkowymi kosztami i następuje za zgodą Organizatora
Obowiązki słuchaczy - kursy
- uczestniczenia w zajęciach odbywających się na kursie, obowiązuje min 85% obecności
- wykonywanie prac obowiązkowych i oddawanie ich w terminie;

- dokonywanie wpłat za kurs w ustalonych terminach
Anulacja kursów/warsztatów przez Organizatora
W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń Uczestników i braku możliwości potwierdzenia terminu, Art&Decor ma prawo
odwołać kurs/warsztat na do 2 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia.
W tym przypadku następuje zwrot 100% wpłaty Uczestnika.
W tym wypadku istnieje również możliwość przeniesienia wpłaty na inny zaproponowany termin kursu/warsztatu lub inny
kurs/warsztat w porozumieniu z Uczestnikiem.
Pozostałe kwestie reguluje statut placówki. Statut jest do wglądu Słuchaczy.
Regulamin obowiązuje od 20.07.2011

Dziękujemy za wybranie Art&Decor!

