
 
 

 

Akademia Sztuk Pięknych  

im Jana Matejki w Krakowie  

Plac Matejki 13 

Kraków 

 

Regulamin kursu artystycznego Młoda Akademia organizowanego przez Galerię ASP w Krakowie w 

ramach projektu Kulturystyka ASP pod patronatem Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem kursu artystycznego Młoda Akademia jest Akademia Sztuk Pięknych im. 

Jana Matejki w Krakowie (https://www.asp.krakow.pl/). 

2. Kurs Młoda Akademia odbywa się w ramach działalności artystyczno-edukacyjnej Galerii 

ASP w Krakowie i projektu Kulturystyka ASP (https://galeria.asp.krakow.pl/). 

3. Młoda Akademia to wypracowany przez wykładowców i dydaktyków ASP w Krakowie 

autorski program zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży, którego celem jest rozwój 

kreatywności, budowanie warsztatu teoretycznego i plastycznego uczestników kursu. 

4. Kurs Młoda Akademia skierowany jest do odbiorców indywidualnych. 

5. Miejscem organizacji kursu jest siedziba Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (Plac Jana Matejki 

13). Konkretne sale zostaną wskazana przed rozpoczęciem kursu. 

6. Zajęcia będą odbywały się w dwóch grupach wiekowych: 7-11 lat oraz 12-16 lat. Każda z grup 

będzie spotykała się w co drugą sobotę, z wyłączeniem terminu przerwy świątecznej oraz ferii 

zimowych, w terminach, o których mowa w pkt.7.  

7. Planowane terminy zajęć dla grupy wiekowej 7-11 lat, w godz. 11:00-13:00::  

a) w semestrze zimowym 2022 roku: 

8.10, 22.10, 12.11, 26.11, 10.12 (5 zajęć), 

b) w semestrze letnim 2023 roku: 7.01, 21.01, 18.02, 4.03, 18.03, 1.04, 22.04, 6.05, 20.05, 3.06, 

17.06 (11 zajęć). 

8. Planowane terminy zajęć dla grupy wiekowej 12-16 lat, w godz. 11:00-14:00: 

a) w semestrze zimowym 2022 roku:  

1.10, 15.10, 29.10, 5.11, 19.11, 3.12, 17.12 (7 zajęć), 

b) w semestrze letnim 2023 roku:  

14.01, 28.01, 25.02, 11.03, 25.03, 15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06 (10 zajęć). 

9. Organizator zachowuje prawo do zmiany terminów spotkań, na zasadach określonych w pkt. IV. 

1. 

10. Zajęcia prowadzone są przez dydaktyków Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W przypadku 

nieobecności któregoś z prowadzących istnieje możliwość wskazania przez niego zastępstwa, 

tak by zajęcia odbyły się w planowanym terminie zgodnie z harmonogramem. 

11. Maksymalna ilość osób zarówno dla grupy 7-11 lat oraz dla grupy 12-16 lat wynosi 12. 

 

II. Zasady uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych 



 

1. Udział w kursie wymaga  zgłoszenia mailowego pod adresem kulturystyka@asp.krakow.pl . 

2. W temacie maila zgłoszeniowego należy podać odpowiednią nazwę kursu „Młoda Akademia, 7-

11 lat” lub „Młoda Akademia, 12-16 lat” 

3. W treści maila należy podać: 

a) imię i nazwisko  zgłaszającego/opiekuna; 

b) email zgłaszającego/opiekuna 

c) numer telefonu zgłaszającego/opiekuna 

d) Imię i nazwisko uczestnika kursu 

e) wiek uczestnika 

f) sposób płatności (całość z góry/rozłożenie na raty) 

g) wariant korzystania ze zniżki 20% w przypadku udziału w kursie kolejnego dziecka (tak/nie) 

h) zgodę na uczestnictwo podopiecznego zajęciach w ramach kursu 

 

4. Zapisując się na kurs Młoda Akademia uczestnik deklaruje udział we wszystkich spotkaniach. Nie 

ma możliwości uczestnictwa w pojedynczych zajęciach w ramach kursu. 

5. Opiekunowie uczestników i uczestnicy kursu wyrażają zgodę na nieograniczone czasowo 

udostępnienie ich wizerunku oraz wizerunku powstałych w ramach warsztatów prac 

artystycznych, w postaci zdjęcia i wideo, w celu umieszczenie go na stronie internetowej 

organizatora oraz w mediach społecznościowych obsługiwanych przez organizatora 

wydarzenia (Facebook oraz Instagram). 

 

III. Zasady płatności za udział w kursie 

 

1. Koszt kursu „Młoda Akademia” dla grupy 7-11 lat wynosi 800 zł za 16 zajęć trwających po dwie 

godziny (po 50 zł za pojedyncze zajęcia). Istnieje możliwość zapłaty za kurs „Młoda Akademia” 

dla grupy 7-11 lat w dwóch ratach po 400 zł za semestr. 

2. Koszt kursu „Młoda Akademia” dla grupy 12-16 lat wynosi 1360 zł za 17 zajęć trwających po 

trzy godziny (po 80 zł za pojedyncze zajęcia). Istnieje możliwość zapłaty za kurs „Młoda 

Akademia” dla grupy 12-17 lat w dwóch lub czterech ratach (odpowiednio: 680 zł/semestr, 340 

zł/pół semestru). Przy czym uczestnikowi przysługuje 10% zniżki w przypadku opłaty z góry za 

cały rok. 

3. Za udział w kursie drugiego dziecka przysługuje 20% zniżki w opłacie. 

4. Po mailowym zgłoszeniu i przesłaniu niezbędnych danych uczestnik lub opiekun/zgłaszający 

otrzyma mail zwrotny z adresu kulturystyka@asp.krakow.pl z potwierdzeniem możliwości 

udziału w kursie oraz danymi niezbędnymi do uregulowania płatności.  

5. Należności za kurs powinny być wpłacane na rachunek bankowy ASP, Santander Bank Polska 

S.A. 45 1500 1487 1214 8005 4502 0000 po mailowym zapisie na kurs i ustaleniu rat. W tytule 

przelewu należy podać odpowiednio:  

a) Kurs artystyczny Młoda Akademia 7-11 lat – całość 

b) Kurs artystyczny Młoda Akademia 7-11 lat – rata 1 z 2 (kolejne raty: 2 z 2) 

c) Kurs artystyczny Młoda Akademia 12-16 lat – całość 

d) Kurs artystyczny Młoda Akademia 12-16 lat – rata 1 z 2 lub rata 1 z 4 (kolejne raty odpowiedni 

2 z 2 lub 2 z 4, 3 z 4, 4 z 4) 

6. Przesłanie potwierdzenia uregulowania płatności na mail: kulturystyka@asp.krakow.pl w 

terminie do tygodnia przed rozpoczęciem pierwszych zajęć uprawnia do uczestniczenia w kursie.  
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7. Cena kursu obejmuje prowadzenie kursu przez prowadzącego z Akademii Sztuk Pięknych 

w Krakowie, udostępnienie miejsca na przeprowadzenie warsztatów oraz dostarczenie 

podstawowych materiałów do uczestniczenia w zajęciach rysunkowych i malarskich. Kwota nie 

obejmuje żadnych dodatkowych materiałów, jak np. teczki do przynoszenia prac, dodatkowe 

arkusze, itd. 

8. W przypadku nieobecności uczestnika w zajęciach organizator nie zwraca kosztów zajęć, 

w których uczestnik nie brał udziału. 

  

IV. Przesunięcie zajęć przez organizatora i nieobecność uczestnika 

1. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu poszczególnych zajęć w sytuacjach 

ekstraordynaryjnych. W pierwszej kolejność Organizator dołoży starań, aby zapewnić 

zastępstwo. Jeśli nie będzie to możliwe, Organizator zobowiązuje się do powiadomienia  

uczestników o przesunięciu zajęć co najmniej 24 godziny przed ich rozpoczęciem oraz 

wynegocjowania z uczestnikami dogodnego terminu odrobienia przesuniętych zajęć.  

2. Uczestnik zobowiązuje się zgłaszać nieobecność w zajęciach najpóźniej 24 godzin przed ich 

rozpoczęciem, z wyłączeniem sytuacji losowych.  

 

V. Program kursu „Młoda Akademia” i prawa autorskie 

 

1. Wstępny program kursu stanowi załącznik numer 1 do regulaminu. Organizatorzy zastrzegają 

możliwość zmiany w programie kursu. 

2. Organizator nie ma obowiązku pisemnego informowania uczestników i ich opiekunów o 

zmianie tematów poszczególnych zajęć, jeśli zmiany nie będą wpływać na zmianę 

charakteru programu i całościowo kursu.  

3. Zapisanie na kurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. 

4. Prace wykonane na kursie przez jego uczestników lub przygotowane w domu do zajęć 

organizowanych przez ASP, mogą być wykorzystywane do reprodukcji w materiałach i 

publikacjach wydawanych i umieszczanych w Internecie przez ASP. 

 

VI. Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych) Organizator 

informuje, iż: 

2. Administratorem danych osobowych Uczestnika będzie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków. 

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@asp.krakow.pl ; 

4. Dane osobowe opiekuna i uczestników będą przetwarzane w celu:  

a. Przeprowadzenia zapisów na kurs Młoda Akademia oraz kontaktu z opiekunem 

uczestników / uczestnikami 

5. Podanie danych osobowych w związku z przesłaniem zgłoszenia jest dobrowolne, ale konieczne 

do wzięcia udziału w warsztatach – bez podania danych osobowych nie jest możliwe 

przystąpienie do przeprowadzenia warsztatów. 

6. Opiekun i uczestnik warsztatów posiada prawo do: 

mailto:iod@asp.krakow.pl


a. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

b. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy 

przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, 

c. przenoszenia danych, 

d. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach 

określonych w Rozporządzeniu ogólnym; 

7. Dane Osoby opiekuna i uczestnika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym 

dane osobowe na zlecenie Administratora (podmiotom przetwarzającym) m.in. dostawcom 

usług IT i podmiotom przetwarzającym dane w 

celu określonych przez Administratora - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na 

podstawie umowy z Administratorem. 

8. Odbiorcami danych osobowych opiekuna i uczestnika będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

9. Dane osobowe opiekuna i uczestnika będą przechowywane do momentu wygaśnięcia 

obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. 

10. Osoba opiekun i uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego 

– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe 

przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami 

Rozporządzenia ogólnego. 

VII. Przepisy porządkowe 

 

1. W czasie zajęć zabrania się spożywania napojów oraz posiłków. Prowadzący przeznaczy czas na 

takowe, wedle zapotrzebowania. Organizator nie zapewnia napojów i posiłków dla uczestników 

kursu. 

2. Uczestnicy kursu, biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność i nie mogą ubiegać 

się o odszkodowanie, będące następstwem uszczerbku na zdrowiu lub mieniu 

spowodowanym przez uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Galerię ASP. 

3. W czasie zajęć uczestnicy mają obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez 

osobę prowadzącą zajęcia. 

4. W razie niestosowania się do zaleceń prowadzącego, prowadzący może nakazać uczestnikowi 

opuścić zajęcia lub zobligować opiekuna uczestnika do odebrania go z zajęć. 

5. Uczestnik/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie 

uszkodzenia lub zniszczenia na terenie siedziby ASP w Krakowie. 

 

 

 

 

 

 


