Regulamin
Szkoła Artystyczna Novopolska

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Szkoła Artystyczna Novopolska jest prowadzona przez Nikolaya Nedeva ,a jej
siedziba główna mieści się w Kościanie przy ul. Nacławskiej 13.
2. Zajęcia prowadzone są przez Nikolaya Nedeva zwanego w dalszej części regulaminu
instruktorem.
3. Klient Szkoły Artystycznej Novopolska, zwany jest w dalszej części regulaminu
Uczestnikiem lub Uczniem.
4. Zajęcia odbywają się stacjonarnie przy ul. Nacławskiej 13 w Kościanie lub online przy
wcześniejszym ustaleniu z instruktorem.
5. Szkoła Artystyczna Novopolska nie jest szkołą publiczną ani nie podlega ustawie o
systemie oświaty.

CELE I ZADANIA
1. Podstawowym celem działania jest nauczanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych
prawidłowego wykorzystywania technik plastycznych takich jak rysunek, malarstwo,
rzeźba i tym podobne, a także poszerzanie kompetencji artystycznych Uczestników
zajęć.
2. Nauka w Szkole Artystycznej Novopolska obejmuje: naukę rysunku (odzwierciedlanie
kształtów z martwej natury, perspektywy, światłocieni, portret, anatomia plastyczna),
naukę malarstwa (wstęp do różnych technik malowania – akwarele, pastele, kreda, farby
olejne, akrylowe; nauka kompozycji), naukę rzeźby (rzeźba w glinie, masie plastycznej,
plastelinie, modelinie; nauka kształtów i podstaw tworzenia modeli 3D; techniki
odlewów). Nauka dostosowana będzie do poziomu wiekowego.
3. Celem Szkoły Artystycznej Novopolska jest przygotowanie do dalszej nauki w
dziedzinach artystycznych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej Uczniów,
rozrywka i wyrażanie uczuć poprzez sztukę.

ORGANIZACJA PRACY
1. Uczestnik zajęć decydując się na podjęcie nauki w Szkole Artystycznej Novopolska, ma
możliwość skorzystania z pojedynczych lekcji lub podpisania umowy długoterminowej.




Pojedyncza lekcja–wykupienie pojedynczej lekcji uprawnia do udziału w jednych
zajęciach trwających 1h, 1,5h, 2h lub więcej (w zależności od wybranego rodzaju
zajęć). Opłata za zajęcia powinna zostać uiszczona najpóźniej dzień przed
umówionym terminem lekcji – przelewem (potwierdzenie należy wysłać na
adres mailowy szkoły) lub bezpośrednio u instruktora w dniu zajęć.
Umowa długoterminowa – obejmuje okres jednego semestru tj. od września do
stycznia włącznie lub od lutego do czerwca włącznie. W przypadku podpisania
umowy w trakcie trwania semestru zostaje ona zawarta od dnia, w którym umowa
została zawarta do dnia kończącego dany semestr. Przy podpisaniu umowy

zostaje Ustalony jeden, stały, cotygodniowy termin zajęć. W trakcie semestru można
zgłaszać potrzebę zmiany stałego terminu zajęć. Takie zgłoszenie nie rodzi obowiązku
Instruktora zmiany ustalonego terminu.

2. Uczniom korzystającym z umów długoterminowych przysługują niższe stawki za zajęcia
niż przy wyborze pojedynczej lekcji. Stawki podane zostały na stronie internetowej
www.novopolskakoscian.pl.
3. W czasie trwania umowy długoterminowej Uczeń ma prawo wypowiedzieć umowę
współpracy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Momentem
rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.
4. Podpisując umowę długoterminową, Uczeń jest uprawniony do uczestnictwa w zajęciach
raz w tygodniu lub więcej jeżeli zgłosi taką chęć. Czas trwania zajęć to 1h, 1,5h, 2h lub
więcej i jest uzależniony od rodzaju zajęć wybranego przez Uczestnika.
5. Uczestnik ma prawo do odwołania zajęć INDYWIDUALNYCH nie później niż jeden
dzień przed ustalonym terminem zajęć. Odwołane zajęcia Uczestnik ma prawo odrobić w dogodnym siebie i
Instruktora terminie.
W przypadku odwołania zajęć w dniu, w którym miały się one odbyć, uczeń nie
ma prawa do odrobienia odwołanych zajęć w innym terminie.
6. Uczestnik ma prawo do odwołania ZAJĘĆ GRUPOWYCH nie później niż jeden tydzień przed
ustalonym terminem zajęć. Zajęcia grupowe nie podlegają odrobieniu. Jeżeli uczestnik zgłosi
nieobecność na zajęciach grupowych w odpowiednim czasie (tj. 1 tydzień przed zajęciami) podlega
mu zwrot opłaty za zajęcia.
7. Do Szkoły Artystycznej Novopolska można zapisać się w dowolnym momencie roku
kalendarzowego.
8. W trakcie miesięcy wakacyjnych można uczestniczyć w zajęciach. Zasady współpracy w
wakacje są ustalane z uczestnikami indywidualnie.
9. Pierwsza lekcja w Szkole Artystycznej Novopolska jest lekcją darmową, a czas jej trwania jest
zależnyod rodzaju zajęć wybranych przez Uczestnika.

ZASADY OPŁACANIA ZAJĘĆ
1. Cennik zajęć jest dostępny na stronie www.novopolskakoscian.pl.
2. Uczeń lub w przypadku osób niepełnoletnich, prawny opiekun Ucznia, jest zobowiązany
uiścić opłatę za pojedyncze zajęcia najpóźniej dzień przed umówionym terminem
lekcji. Opłatę można zrealizować przelewem (potwierdzenie należy wysłać na adres
mailowy szkoły - szkolaartystycznanovopolska@gmail.com) lub bezpośrednio u
Instruktora. W przypadku nieuiszczenia opłaty we wskazanym terminie, zajęcia uważa
się za odwołane.
3. Uczeń lub opiekun prawny Ucznia, podpisując umowę długoterminową, jest zobowiązany do
uiszczania opłaty wskazanej w umowie do 10 dnia każdego miesiąca.
4. Kwota wpłaty jest zależna od rodzaju wybranych przez uczestnika zajęć oraz od ilości
lekcji przypadających w danym miesiącu tj. cena za miesiąc zajęć w przypadku umowy
długoterminowej jest iloczynem liczby dni, w których Uczestnik będzie uczestniczył w
zajęciach oraz ceny za jedne zajęcia.
5. Opłatę za zajęcia można uiścić przelewem, wpłacając pieniądze na konto bankowe:

Nikolay Nedev
ul.św Wita 43 Śmigiel
Numer konta:
03 1090 1274 0000 0001 4412 5371
W tytule przelewu p ro szę wpisać imię, na zwi sko o ra z mi esi ą c,
l u b d z i e ń , z a j a k i z o s t a j e d okonana płatność.
Lub osobiście u Instruktora.
6. Nie uiszczenie opłaty za dany miesiąc we wskazanym terminie, skutkuje zawieszeniem
zajęć aż do dokonania wpłaty, bez prawa Uczestnika do odrobienia zajęć
7. W przypadku, gdy zajęcia nie odbywają się z powodu dni ustawowo wolnych od pracy, tj.
świąt państwowych i kościelnych, Uczestnik ma prawo zdecydować czy dane zajęcia chce
odrobić. Jeśli Uczestnik nie wyraża chęci ich odrobienia, wpłaca w danym miesiącu kwotę
proporcjonalną do liczby lekcji, które w danym miesiącu się odbędą.

PRAWA I OBOWIĄZKI INSTRUKTORA
1. Do obowiązków instruktora należy: rzetelne i efektywne wykonywanie pracy, ustalanie
grafiku zajęć.
2. Instruktor zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w zajęciach osób nie będących
Uczniami Szkoły nawet, jeżeli należą do rodziny Uczestnika.
3. Instruktor ma prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny. Zajęcia ma obowiązek
odpracować w innym terminie dogodnym zarówno dla niego jak i Uczestnika.
4. W przypadku, kiedy problematyczne jest ustalenie dogodnego dla obu stron terminu
odrobienia zajęć, Instruktor ma prawo odrobić zajęcia w formie lekcji online lub w formie
nagrań z ćwiczeniami.
5. W wypadku zajęć online Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia.
6. Instruktor ma prawo odmowy przerabiania materiału, pracy nad tematami/technikami
wybranym na wyraźną prośbę Ucznia, gdy uzna, że nie wpłynie to korzystnie na rozwój
Ucznia.
7. Instruktor ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy
Uczestnik zajęć nie wywiązuje się z Umowy lub nie przestrzega niniejszego regulaminu.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
1. Uczeń Szkoły Artystycznej Novopolska, podpisując umowę długoterminową ze Szkołą,
ma prawo do rezerwacji stałego terminu lekcji indywidualnych. W przypadku lekcji
grupowych termin ustalany jest po zebraniu grupy chętnych w dogodnym dla wszystkich
czasie.
2. Uczeń ma prawo do informowania osób trzecich o uczestnictwie w zajęciach na wszelkich
portalach społecznościowych (Facebook,Instagram), jednak bez zgody nauczyciela nie ma prawa
nagrywać, fotografować i udostępniać zdjęć z zajęć.
3. Uczeń ma prawo odbywać zajęcia stacjonarnie lub online.
4. W zajęciach mogą brać udział wszystkie chętne osoby niezależnie od wieku, płci, poziomu. Nie
jest wymagane ukończenie 18 roku życia, jednak niepełnoletni Uczestnik zobowiązuje się do
przestrzegania regulaminu i informowania swoich opiekunów o ewentualnych
komplikacjach czy odwołaniu zajęć. Umowę długoterminową w imieniu
niepełnoletniego Uczestnika zawierają jego rodzice lub opiekunowie prawni. T e r m i n y lekcji

z Uczestnikami poniżej 16 roku życia oraz wszelkie szczegóły współpracy są ustalane z rodzicami
lub opiekunami prawnymi.
5. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne, a Uczeń zobowiązany jest poinformować
nauczyciela o swoim stanie zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazaniach do
wykonywania zajęć na lekcjach. W wypadku wystąpienia niepokojących objawów należy
natychmiast zgłosić dolegliwości instruktorowi. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za
wszelkie następstwa wynikające ze stanu zdrowia Uczestnika, o których nie został
poinformowany.
6. Uczeń powinien pojawiać się na zajęciach punktualnie. Czas spóźnienia nie zostaje
odpracowany.
7. Uczeń zobowiązuje się przestrzegania zasad kultury i higieny osobistej oraz do dbania o
porządek i sprzęt będący własnością Szkoły. W wypadku uszkodzeń lub zniszczeń
Uczestnik zmuszony jest ponieść koszty naprawy lub wymiany sprzętu, niezależnie od
wysokości kosztów.
8. Instruktor ma prawo wydalić Ucznia z zajęć z powodu nieprzestrzegania zasad kultury,
higieny osobistej, dbałości o porządek i sprzęt, stawienia się na zajęciach pod wpływem
alkoholu lub innych używek. W takim przypadku opłata za lekcję nie podlega zwrotowi
chociażby w części.
9. Uczeń, który odwoła zajęcia 3 razy pod rząd lub po 2 razy w ciągu 2 następujących po
sobie miesiącach, może utracić prawo rezerwacji stałego terminu, a co za tym idzie prawo do
korzystniejszych warunków finansowych w związku z zawartą umową
długoterminową. W takim wypadku Instruktor ma również prawo wypowiedzieć umowę wtrybie
natychmiastowym.
10. Każdy Uczeń (lub Rodzic/ Opiekun Prawny Ucznia) powinien zapoznać się z
regulaminem Szkoły Artystycznej Novopolska oraz przed przystąpieniem do pierwszych
zajęć podpisać oświadczenie o przyjęciu do wiadomości postanowień Regulaminu.
Regulaminzostaje na stałe wywieszony do publicznego wglądu na stronie
www.novopolskakoscian.pl i obowiązuje od dnia1 grudnia 2021 r.
11. Każdy Uczeń powinien przed przystąpieniem do pierwszych zajęć podpisać oświadczenie
o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzebę realizacji celów
Szkoły Artystycznej Novopolska.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkie materiały dydaktyczne udostępniane przez instruktora są wyłącznie dla użytku Uczniów i
zabronione jest ich udostępnianie.
2. Materiały potrzebne do realizacji zajęć będą zapewniane przez instruktora.
3. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian treści Regulaminu, cennika oraz zasad stałej
współpracy. Informacja o zmianie treści Regulaminu, cennika lub zasad stałej
współpracy zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły z tygodniowym
wyprzedzeniem od daty wejścia w życie planowanych zmian.
4. Niniejszy regulamin podaje się do wiadomości Rodziców, Opiekunów PR oraz
wykładowców przed rozpoczęciem zajęć.
5. Wsprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy kodeksu
cywilnego.

