REGULAMIN
1. Organizator
Organizatorem Kursu jest Patryk Hardziej z Jednostka Kultury Sp. z o.o.
2. O kursie
Sztuka Projektowania to cykliczny kurs projektowania graficznego, imienia Karola Śliwki.
Jest to szereg zajęć teoretyczno-praktycznych z zakresu:
• typografii i składu tekstu (zajęcia teoretyczno-praktyczne)
• projektowania graficznego (zajęcia praktyczne)
• projektowania dla nowych mediów (zajęcia teoretyczno-praktyczne)
• historii projektowania graficznego (zajęcia teoretyczne)
• brandingu – budowania marki (zajęcia teoretyczne)
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,
• pobudzić swoją kreatywność i przełamać bariery projektowe.
3. Terminy kursu
Trzymiesięczny kurs obejmuje sześć intensywnych, dwudniowych zjazdów.
ZJAZD I 14–15 września 2019
ZJAZD II 28–29 września 2019
ZJAZD III 12–13 października 2019
ZJAZD IV 26–27 października 2019
ZJAZD V 9–10 listopada 2019
ZJAZD VI 23–24 listopada 2019
Terminy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora. Ostateczne terminy
zostaną podane 31 sierpnia 2019.
4. Rekrutacja
Warunkami przystąpienia do kursu Sztuka Projektowania są:
• wysłanie zgłoszenia;
• podpisanie umowy cywilnoprawnej miedzy Organizatorem a Uczestnikiem, regulującej
prawa i obowiązki obu stron;
• opłata czesnego.
a) Zgłoszenia
Oczekujemy od Kandydatów przesłania do dnia 31.07.2019, poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.sztuka-projektowania.pl:
linku do portfolio lub załącznika w formacie PDF (maks. 5 mb) z pracami reprezentującymi dorobek projektowy Uczestnika.

Organizator kursu – po ocenie nadesłanych materiałów – zastrzega sobie prawo zaproszenia Kandydata na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną. O zakwalifikowaniu (lub niezakwalifikowaniu) do kursu, powiadomimy do dnia 09.08.2019.
b) Umowa cywilnoprawna
Umowę cywilnoprawną między Uczestnikiem, a Organizatorem należy podpisać do dnia
19.08.2019.
c) Czesne (płatne po zakwalifikowaniu)
Cena promocyjna przy wpłacie jednorazowej do dnia 31.08.2019 wynosi:
3500 zł za kurs (w tym 23 % VAT)
Cena regularna przy wpłacie w dwóch ratach do dnia 13.09.2019 (pierwsza rata) oraz do
dnia 20.10.2019 (druga rata) wynosi:
4000 zł za kurs (w tym 23% VAT) w tym
2000 zł (w tym 23% VAT) – pierwsza rata
2000 zł (w tym 23% VAT) – druga rata
Opłatę za kurs należy uiścić na rachunek bankowy wskazany w e-mailu.
Zwrot czesnego:
Przysługuje każdemu Uczestnikowi, który dokonał pełnej opłaty do 31.08.2019 roku
i zrezygnował z uczestnictwa w kursie przed 14.09.2019.
Rekrutacja do Kursu Sztuka Projektowania zostaje otwarta w momencie opublikowania
ogłoszenia o rozpoczęciu naboru i potrwa do 31.07.2019.
d) Wymagania
Aby móc aktywnie uczestniczyć w zajęciach, Uczestnik powinien dysponować
własnym sprzętem komputerowym z zainstalowanymi aplikacjami: Photoshop,
Illustrator i InDesign.
5. Umowa
Szczegółowe zapisy regulaminu określa umowa pomiędzy Organizatorem,
a Uczestnikiem.
6. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Kursu do 10.09.2019, jeśli nie uda się
zebrać wymaganej liczby Uczestników. W takiej sytuacji wpłacone pieniądze zostaną
zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia ogłoszenia komunikatu o odwołaniu.
Organizator zastrzega sobie prawo ogłoszenia rekrutacji dodatkowej.
Uczestnik wysyłając zgłoszenie wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na
wskazany w zagłoszeniu adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002.

