Regulamin korzystania z oferty szkoły złotnictwa i technik biżuteryjnych Xerion (z dnia
25.05.2018r.)
Semestr.................................................................................................................................
I. Postanowienia ogólne:
1. Regulamin ustala porządek wewnętrzny i organizację zajęć prowadzonych przez szkołę
złotnictwa i technik biżuteryjnych Xerion w Krakowie raz związane z tym uprawnienia i
obowiązki uczestników zajęć.
2. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników zajęć. Każdy kursant zobowiązuje się
zapoznać z treścią regulaminu oraz do stosowania zasad w nim określonych.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej szkoły:
www.szkolazlotnictwa.pl oraz wywieszona w siedzibie przy ul. św. Krzyża 11 w
Krakowie.
4. Uiszczenie przez uczestnika zajęć opłaty za uczestnictwo w kursie jest równoznaczne z
akceptacją niniejszego Regulaminu.
II. Ogólne zasady uczestnictwa w kursach:
1. Uczestnicy mogą korzystać z oferty szkoły jeśli ukończyli 18 lat lub 15 lat (za pisemną
zgodą opiekunów)
2. Wszyscy uczestnicy aktywnie biorą udział w zajęciach
3. Słuchamy się wzajemnie i jesteśmy wobec siebie tolerancyjni i życzliwi
4. Podczas zajęć zajmujemy się sprawami będącymi w ich zakresie
5. Uczestnicy sami wyznaczają sobie krótkie przerwy nie zakłócając nimi pracy innych
6. Obowiązkiem każdego uczestnika jest wstrzymanie pracy i powiadomienie instruktora w
przypadku każdej wątpliwości podczas używania narzędzi, maszyn, surowców i
odczynników.
7. Wszyscy uczestnicy zajęć mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń
instruktora dotyczących zajęć.
8. W pracowni wykonuje się prace na podstawie projektów zatwierdzonych przez
instruktora z surowców będących w dyspozycji pracowni.
9. Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest we własnym zakresie do wykupienia
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
10.
W razie zaistnienia szkody w wyniku nieprzestrzegania regulaminu, niestosowania
się do zaleceń prowadzącego uczestnik może zostać obciążony kosztami.
11.
W szkole obowiązuje bezwzględny zakaz używania alkoholu, narkotyków oraz
przychodzenia na zajęcia po ich spożyciu.
12.
W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu złotnictwa zwracane jest 40% opłaty,
jeżeli uczestnik rezygnuje przed 13tymi zajęciami. Jeśli uczestnik zrezygnuje na lub po
13 zajęciach, pieniądze nie są zwracane.
13.
Przy zapisach na wszystkie zajęcia z oferty szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.
14.
Uczestnik nie powinien brać udziału w zajęciach, jeśli nie pozwala na to jego stan

zdrowia (np. ciąża, uczulenie na srebro, odczynniki chemiczne itp.)
15.
W czasie semestru poświęcamy czas na opanowanie materiału przeznaczonego na
dany semestr.
16.
Uczestnik musi odbyć wszystkie zajęcia z danego semestru w czasie trwania tego
semestru, to znaczy, że nie ma możliwości odrabiania zajęć z poprzedniego semestru w
kolejnym. Daty rozpoczęcia i zakończenia danego semestru dostępe są na stronie

http://szkolazlotnictwa.pl/zapisy/ oraz przez kontakt ze Szkołą.

17.
Nie ma maksymalnej ilości godzin, które można opuścić w semestrze, żeby go
zaliczyć. Aby przejść na kolejny semestr zajęć, należy wykonać wszystkie zadania
przewidziane na dany semestr oraz zaliczyć sprawdzian semestralny.
18.
Szkoła informuje kursanta w sprawach dotyczących egzaminu końcowego. Jeśli
kursant nie zda egzaminu końcowego, ma prawo podejść do niego po raz kolejny za
dopłatą w wysokości 200zł.
19.
Umawianie się na zajęcia
- Szkoła jest elastyczna jeśli chodzi o umawianie się na zajęcia, ale szanujemy się
nawzajem - na spotkania przychodzimy punktualnie.
- Uczestnik może umówić się na zajęcia najpóźniej dwa dni (do godziny 19:00) przed
planowanym terminem spotkania.
- Uczestnik może odwołać zajęcia, pod warunkiem, że zrobi to najpóźniej dzień przed
planowanym terminem spotkania do godziny 12:00. W przeciwnym wypadku zajęcia
przepadają.
- Pieniądze za zajęcia opuszczone przez kursanta nie są zwracane.
20.
Za przedmioty osobiste pozostawione w pracowni Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

III. Przepisy BHP obowiązujące w szkole.
1. Kursanci utrzymują należyty porządek w pracowni.
2. Przed zakończeniem zajęć wszystkie narzędzia muszą być umieszczone w miejsach, z
których zostały zabrane, opiłki usunięte z fela, a surowce i wyroby oddane
prowadzącemu zajęcia.
3. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia odzieży, dlatego zalecane jest
posiadanie własnej odzieży przeznaczonej do pracy w pracowni.
4. Włosy oraz luźne fragmenty odzieży należy odpowiednio zabezpieczyć, tak, aby nie
zagrażały bezpieczeństwu kursantów.
5. Narzędziami należy posługiwać się ostrożnie, tak aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie
oraz innych uczestników zajęć
6. Wszystkie narzędzia poza czasem ich użytkowania mają swoje odpowiednie stałe
miejsce w pracowni
7. Zasady korzystania z butli gazowej i palnika:
- butlę gazową oraz palnik odkręcamy przed rozpoczęciem lutowania i zakręcamy po
zakończonej czynności
- bez udziału nauczyciela nie dopuszcza się manipulowania przy butli i palniku

- podczas pracy palnikiem należy zachować szczególną ostrożność (nie wolno
przeszkadzać innym w lutowaniu, a w przypadku zagrożenia lub podejrzenia zagrożenia
należy natychmiast zakręcić palnik oraz butlę i zawiadomić prowadzącego zajęcia)
8. Zasady dotyczące użytkowania kwasu:
- do naczynia z kwasem wkładamy i wyjmujemy wyroby tylko za pomocą pęset
specjalnie do tego przeznaczonych
- przedmioty wkładamy i wyjmujemy bardzo ostrożnie; każde zachlapanie należy
natychmiast dobrze spłukać pod bieżącą wodą
- nie wolno samowolnie rozcieńczać kwasu
- naczynie z kwasem musi być przykryte
- w kwasie nie mogą być umieszczane przedmioty ze stopów żelaza
9. Polerka elektryczna
- praca na polerce dopuszczalna jest wyłącznie w obecności instruktora
- osoba polerująca musi zachować szczególną ostrożność, przy polerce podczas pracy
może przebywać tylko jedna osoba, a inni uczestnicy nie mogą jej przeszkadzać
10.
narzędzi używamy zgodnie z ich przeznaczeniem i muszą być one dostosowane do
wykonywanej czynności.
IV. Materiały i wyroby
1. Każdy uczestnik przekazane mu surowce oraz wykonane przedmioty przechowuje w
oddzielnym, imiennym pojemniku. Obowiązkiem kursantów jest ewidencjonowanie
surowców oraz wyrobów zgodnie z wymogami szkoły.
2. Każdy kursant jest rozliczany z materiału powierzonego mu przez Pracownię i
odpowiada za niego.
3. Kursant ma prawo wykupić wykonane przez siebie przedmioty (wraz z osobistymi i
majątkowymi prawami autorskimi) w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia po
cenie zakupu surowca. W przeciwnym wypadku niewykupione wyroby przechodzą na
własność szkoły i szkoła może wykorzystywać przedmioty na wszelkich polach
eksploatacji (szczególnie jeśli chodzi o wystawy i prezentacje).
4. W przypadku zaprzestania uczestnictwa w zajęciach na 6 miesięcy lub dłużej,
nieodebrane przez kursanta materiały i niedokończone projekty mogą zostać
przetopione lub posłużyć jako materiał szkoleniowy dla innych kursantów.
5. Prowadzący kurs ma prawo do umieszczania zdjęć wyrobów kursanta we wszelkich
materiałach reklamowych oraz prasie, telewizji i internecie bez ograniczeń czasowych.
6. W pracowni mogą być naprawiane, zmieniane wyroby będące własnością uczestników,
po uprzednim uzgodnieniu z instruktorem.
7. Podczas zajęć kursant (po uzgodnieniu z instruktorem) może wykorzystywać do
realizacji projektu własne surowce i przedmioty. Muszą one być wyraźnie oznaczone,
opisane i ewidencjonowane. Pracownia nie odpowiada za zniszczone lub zagubione
materiały, surowce i przedmioty będące własnością uczestnika kursu.
8. Wszelkie surowce wyroby, materiały, narzędzia i pomoce naukowe wchodzące w skład
wyposażenia pracowni nie mogą być wynoszone poza teren szkoły, bez zgody

prowadzącego.
V. Skreślenie z listy uczestników
Szkoła zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników kursu osób, które w sposób
rażący naruszają przepisy regulaminu, a w szczególności przepisy BHP.
VI. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Podpisując niniejszy regulamin, uczestnik nieodpłatnie wyraża zgodę na wykorzystanie
jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach lub w materiałach wideo w czasie trwania
Kursu w materiałach promujących Kurs lub Szkołę.
2. Kursant zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym
również o wynagrodzenie względem Szkoły i podmiotów upoważnionych przez Szkołę
do wykorzystania wizerunku na cele promocji Szkoły i jej działalności.
VII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
wyrażonej poniżej jest firma Magdalena Maślerz Szkoła Złotnictwa z siedzibą przy ul. Świętego
Krzyża 11, Kraków 31-028, adres e-mail: szkolazlotnictwa@gmail.com
2. Celem zbierania danych jest świadczenie usługi szkolenia, w tym planowanie harmonogramu
zajęć, ewidencja materiałów, kontakt z kursantem oraz wystawianie zaświadczeń, opinii i
dyplomów.
3. Kursantowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usługi szkoleniowej.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe ułożenie grafiku ani kontakt z kursantem w
przypadku jego zmian.
5. Dane udostępnione przez kursanta nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez kursanta nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego

lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Imię i nazwisko uczestnika:
..............................................................................................................................................
Adres zamieszkania:
.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
telefon kontaktowy:
..............................................................................................................................................
e-mail:
..............................................................................................................................................
nr. dowodu osobistego:
..............................................................................................................................................
Zgadzam się z postanowieniami zamieszczonego powyżej regulaminu i w pełni akceptuję
jego postanowienia, wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w zakresie
opisanym w pkt VI regulaminu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych
osobowych w zakresie opisanym w pkt VII regulaminu.
Kraków, ......................................................
data, podpis

