
1. Organizator
 
Organizatorem Kursu jest Patryk Hardziej we współpracy z Jednostką Kultury Sp. z o.o. 
właścicielem Sztuki Wyboru.
 
2. O kursie
 
Sztuka Projektowania to jedyny w Polsce kurs projektowania graficznego, objęty patrona-
tem Karola Śliwki. Jest to szereg zajęć z zakresu:
 
• typografii i składu tekstu (zajęcia teoretyczno-praktyczne)
• projektowania graficznego (zajęcia praktyczne)
• webdesignu (zajęcia teoretyczno-praktyczne)
• historii projektowania graficznego (zajęcia teoretyczne)
• brandingu – budowania marki (zajęcia teoretyczne)
• DTP (zajęcia teoretyczno-praktyczne)

Wykładowcy:

Patryk Hardziej
Oskar Podolski
Mateusz Machalski
Karol Imiałkowski
Michał Korwin-Piotrowski
Bartosz Kotowicz

Kurs jest skierowany do osób chcących:

• polepszyć swoje umiejętności graficzne
• zaprezentować swoje prace profesjonalistom,
• dowiedzieć się o współczesnych tendencjach i trendach, poszerzyć wiedzę zdobytą na 
uczelniach wyższych,
• zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy.
 
Zajęcia prowadzone są na własnym sprzęcie.

3. Terminy kursu
 
Trzymiesięczny kurs obejmuje sześć intensywnych, trzydniowych zjazdów (120 godzin).
 
ZJAZD I 13-15 stycznia 2017
ZJAZD II 27-29 stycznia 2017
ZJAZD III 10-12 lutego 2017
ZJAZD IV 24-26 lutego 2017
ZJAZD V 10-12 marca 2017
ZJAZD VI 24-26 marca 2017
 
Terminy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora. Ostateczne terminy 
zostaną podane 28 grudnia 2016
 

REGULAMIN



4. Miejsce

Zjazdy odbywać się będą w Gdańsku w Sztuce Wyboru przy ul. Słowackiego 19.  Uczest-
nicy spoza Gdańska zapewniają sobie nocleg we własnym zakresie. Organizator Kursu  
na prośbę uczestnika może dokonać rezerwacji noclegu. Ceny oraz warunki rezerwacji 
określone zostaną na 2 tygodnie przed zjazdem. W trakcie zajęć przewidziane są przerwy 
na darmowe posiłki. Przerwa kawowa oraz przerwa śniadaniowa w formie bufetu.
 
5. Rekrutacja

Warunkami przystąpienia do kursu Sztuka Projektowania są:
• wysłanie zgłoszenia;
• podpisanie umowy cywilno-prawnej miedzy Organizatorem a Uczestnikiem, regulującej 
prawa i obowiązki obu stron;
• opłata czesnego.

a) Zgłoszenia

Oczekujemy od Kandydatów przesłania do dnia 16.12.2016, poprzez formularz zgłosze-
niowy na stronie www.sztuka-projektowania.pl:
 
linku do portfolio lub załącznika w formacie PDF (maks. 5 mb) z pracami reprezen-
tującymi dorobek Kandydata.
 
Organizator kursu – po ocenie nadesłanych materiałów – zastrzega sobie prawo zapro-
szenia Kandydata na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną. O zakwalifikowaniu (lub nieza-
kwalifikowaniu) do kursu, powiadomimy do dnia 22.12.2016.

b) Umowa cywilno-prawna

Umowę cywilno-prawną między Uczestnikiem, a Organizatorem należy podpisać do dnia 
10.01.2017.

c) Czesne

Cena promocyjna przy wpłacie jednorazowej do dnia 31.12.2016 wynosi:
2900 zł za kurs (w tym 23 % VAT)
 
Cena regularna przy wpłacie w dwóch ratach do dnia 31.12.2016 (pierwsza rata) oraz do 
dnia 30.01.2017 (druga rata) wynosi:
 
3200 zł za kurs (w tym 23 % VAT) w tym
1700 zł (w tym 23 % VAT) – pierwsza rata
1500 zł (w tym 23% VAT) – druga rata

Opłatę za kurs należy uiścić w Sztuce Wyboru (ul. Słowackiego 19, 80-257 Gdańsk) lub 
na rachunek bankowy wskazany w e-mailu.

Rekrutacja do Kursu Sztuka Projektowania zostaje otwarta w momencie opublikowania 
ogłoszenia o rozpoczęciu naboru i potrwa do momentu zakwalifikowania odpowiedniej 
liczby Uczestników. 



6. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Kursu do końca grudnia 2016, jeśli 
nie uda się zebrać wymaganej liczby Uczestników. W takiej sytuacji wpłacone pie-
niądze zostaną zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia ogłoszenia komunikatu 
o  odwołaniu.

Organizator zastrzega sobie prawo ogłoszenia rekrutacji dodatkowej.

Z przyczyn niezależnych Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów poszcze-
gólnych zjazdów, wykładowców, tematów zajęć oraz miejsca zajęć.


