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OLIWSKA AKADEMIA SZTUKI 2020
REGULAMIN UCZESTNICTWA
Regulamin określa zasady rekrutacji i organizacji spotkań (wykładów, warsztatów, prelekcji itp.) w
ramach projektu Oliwska Akademia Sztuki, organizowanego przez Fundację Wspólnota Gdańska.
Spotkania odbywają się w Oliwskim Ratuszu Kultury, siedzibie Fundacji Wspólnota Gdańska przy ul.
Opata J. Rybińskiego 25 oraz miejscach udostępnionych przez partnerów Organizatora. Tematyka
spotkań jest ogłaszana na stronie www.oas.edu.pl
ZASADY UCZESTNICTWA – SPOTKANIA NIEODPŁATNE
Uczestnikami spotkań mogą być wszystkie osoby zainteresowane daną tematyką.
Aby stać się pełnoprawnym słuchaczem OAS, należy dokonać rejestracji (założyć konto użytkownika)
na stronie www.oas.edu.pl.
Zapisy na poszczególne zajęcia lub cykl zajęć odbywają się od pierwszego dnia każdego miesiąca.
Rekrutacja na warsztaty odbywa się online, poprzez formularz udostępniony na stronie
www.oas.edu.pl.
Liczba miejsc na każdych zajęciach jest ograniczona. Do każdego spotkania sporządzana jest lista
rezerwowa. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście głównej, automatycznie przechodzi na nią
kolejna osoba z listy rezerwowej. O tym fakcie zostaje powiadomiona e-mailem.
Aby uczestniczyć w zajęciach Wydziału Rodzinnego, słuchacz-opiekun musi dodać w swoim profilu
dziecko/dzieci.
Zapisy dziecka/dzieci odbywają się tylko poprzez profil ich opiekuna.
Zajęcia dla dzieci i rodzin w ramach Wydziału Rodzinnego mogą wymagać obowiązkowej obecności
opiekuna. W tym przypadku nie ma możliwości zapisu samego dziecka.
Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w zadeklarowanych spotkaniach.
Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze spotkania.
Rezygnacja z udziału w zajęciach musi być zgłoszona Organizatorowi co najmniej na 3 dni przed
terminem. Rezygnacji można dokonać poprzez stronę www.oas.edu.pl.
Rezygnacja w późniejszym terminie niż wymieniony w p. 13 skutkuje zablokowaniem udziału w
zajęciach w następnym miesiącu.
W przypadku dwukrotnego niezgłoszenia rezygnacji z zadeklarowanych spotkań w jednym miesiącu,
konto Uczestnika zostaje zablokowane na kolejne 3 miesiące.
W przypadku spóźnienia się na spotkanie więcej niż 15 minut Uczestnik może stracić możliwość
udziału w zajęciach.
ZASADY UCZESTNICTWA – SPOTKANIA ODPŁATNE
W ramach Oliwskiej Akademii Sztuki organizowane są również warsztaty/spotkania/prelekcje
odpłatne. Wysokość opłaty za uczestnictwo jest ogłaszana na stronie www.oas.edu.pl w treści
wydarzenia oraz na profilu portalu społecznościowego Facebook.
Udział w płatnych spotkaniach wymaga od Uczestnika rezerwacji miejsca poprzez wysłanie e-maila pod
adres: pracownia@wspolnotagdanska.pl oraz uiszczenia opłaty w sposób wskazany przez
Organizatora.
REALIZACJA SPOTKAŃ
Organizator zapewnia prawidłową i terminową realizację spotkań, o ile nie przeszkodzą temu czynniki
niezależne od woli i możliwości Organizatora.
Warunkiem realizacji warsztatów nieodpłatnych jest zebranie się co najmniej połowy wymaganych
Uczestników na 3 dni przed terminem zajęć. O odwołaniu zajęć Organizator niezwłocznie poinformuje
Uczestników wysyłając wiadomość tekstową lub e-mail.
INNE
Materiały i przybory wykorzystywane podczas spotkań stanowią własność Organizatora, o ile nie są to
materiały przyniesione przez Uczestnika.
Organizator warsztatów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty utracone lub
pozostawione przez Uczestnika na terenie spotkania.
Uczestnik spotkania ponosi pełną odpowiedzialność materialną i odpowiada karnie i cywilnie za szkody
wyrządzone przez niego na terenie Organizatora, w stosunku do innych jego uczestników, jak i za
uszkodzenie mienia Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

