
 

                                                    

 

 

 

 

REGULAMIN PLACÓWKI OŚWIATOWEJ ART&DECOR  

 

    Właścicielem Placówki Oświatowej Art & Decor jest Ewa Osińska-Majewska, prowadząca działalność 

gospodarczą pod firmą ART&DECOR PLACÓWKA OŚWIATOWA EWA OSIŃSKA-MAJEWSKA wpisana do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), z siedzibą przy ul. Rzymowskiego 53, 

02-697 Warszawa; NIP 1131622323; REGON 014835219 działająca na podstawie wpisu do ewidencji szkół i 

placówek niepublicznych Biura Edukacji m.st. Warszawy, Nr wpisu 624K.  

    

 Przedmiotem działalności jest organizowanie oraz prowadzenie kursów i szkoleń z zakresu projektowania 

wnętrz,  florystyki oraz warsztatów o różnej tematyce.  Szkolenia prowadzone są w Warszawie w systemie 

dziennym lub zaocznym.   

 

Zapisy i przystąpienie do kursu 

    Warunkiem wpisania na listę Uczestników kursu/warsztatu jest przesłanie zgłoszenia w formie 

elektronicznej, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej 

www.artdecorszkolenia.pl. Dane podane na stronie są przesyłane automatycznie na adres e-mail: 

biuro@artdecorszkolenia.pl. Z tego adresu jest prowadzona dalsza korespondencja z Uczestnikiem kursu.   

    Warunkiem przystąpienia do kursu jest uregulowanie płatności za kurs/warsztat według  cen podanych na 

stenie internetowej, według harmonogramu wpłat przesłanego w formie wiadomości mailowej, w chwili 

zapisu na kurs.   

    Po zaakceptowaniu harmonogramu wpłat Uczestnik kursu wypełnia zgłoszenie na kurs, zawierające dane 

niezbędne do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu. Po ukończeniu kursu dane są archiwizowane 

na okres pięciu lat.  

 

Warunki płatności: 

a) Przy zgłoszeniu na kurs/warsztat powyżej 10 dni  roboczych przed datą rozpoczęcia Słuchacz wnosi opłatę 

rezerwacyjną w wysokości 200 zł. 

b) Przy zgłoszeniu na kurs/warsztat poniżej 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Słuchacz wnosi opłatę w 

wysokości 100% kwoty. 

c) Dopłata do całości kursu/warsztatu po wcześniejszym uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej następuje na 10 dni 

roboczych przed datą rozpoczęcia. 

W ramach opłaty za kurs Słuchacze otrzymują dostęp do materiałów: skrypt opracowany przez wykładowców 

(kurs proj. wnętrz, florystyczny ) w formie elektronicznej oraz  prezentacje omawiane na zajęciach.  

Wszystkie materiały są chronione prawem autorskim – ich kopiowanie, powielanie, udostępnianie w 

jakiekolwiek firmie jest zabronione. 

 

Rezygnacja Uczestnika 

a) Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w kursie, powyżej 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia, 

otrzyma zwrot opłaty w całości. 

b)  Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w kursie na 10 lub mniej niż 10 dni roboczych przed terminem 

rozpoczęcia i na swoje miejsce nie zgłosi nowego uczestnika, Art&Decor ma prawo do zatrzymania 50 %  

wniesionej opłaty.  
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c) Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w kursie na 5 lub mniej niż 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia i 

na swoje miejsce nie zgłosi nowego uczestnika, Art&Decor ma prawo do zatrzymania 100 %  wniesionej 

opłaty 

d) Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w warsztacie, powyżej 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia, 

otrzyma zwrot opłaty w całości. 

e) Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w warsztacie na 10 lub mniej niż 10 dni roboczych przed terminem 

rozpoczęcia i na swoje miejsce nie zgłosi nowego Uczestnika, Art&Decor ma prawo do zatrzymania 100% 

wniesionej opłaty.  

 

Egzaminy końcowe  

 

Egzamin końcowy/projekt dyplomowy – dotyczy kursu projektowania wnętrz  

   Do egzaminu końcowego mogą przystąpić osoby, które oddały wszystkie prace cząstkowe (projekty).  

Słuchacz, który nie przystąpi do egzaminu w terminie wskazanym w harmonogramie kursu, ma możliwość  

zakończenia szkolenia z inna grupą, w terminie wskazanym przez organizatora szkoleń.  

Kolejny termin egzaminów jest dodatkowo płatny.  

Przystąpienie do egzaminu zgodnie z harmonogramem kursu  - w cenie. 

Przystąpienie do egzaminu z grupą w innej edycji kursu - 150 zł 

Przystąpienie do egzaminu w trybie indywidualnym (w dniach zajęć wskazanego Wykładowcy) - 200 zł 

Przystąpienia do egzaminu w formie on-line (tylko po uzgodnieniu i zgodzie Organizatora) – 150 zł 

   

   Do egzaminu końcowego w trybie indywidualnym Słuchacz może przystąpić do 4 (czterech) miesięcy od 

daty zakończenia szkolenia wynikającego z jego harmonogramu zajęć.  

Po egzaminie końcowym i otrzymaniu pozytywnych ocen z projektu/testu słuchacz otrzymuje zaświadczenie 

o ukończeniu kursu na drukach wg. MEN III/I.  

 

Egzamin końcowy/projekt dyplomowy – dotyczy florystyki 

    Do egzaminu końcowego mogą przystąpić osoby, które wykonały min 80 % prac realizowanych na kursie. 

Prace składające  się na poszczególne bloki tematyczne są oceniane przez osobę prowadzącą kurs.  

   Po zaliczeniu prac uczestnik przystępuje do testu wielokrotnego wyboru.  

Słuchacz, który nie przystąpi do egzaminu w terminie wskazanym w harmonogramie kursu, ma możliwość  

zakończenia szkolenia z inna grupą, w terminie wskazanym przez organizatora szkoleń.  

Kolejny termin egzaminów jest dodatkowo płatny.  

Przystąpienie do egzaminu zgodnie z harmonogramem kursu  - w cenie. 

Przystąpienie do egzaminu z grupą w innej edycji kursu - 150 zł 

Przystąpienie do egzaminu w trybie indywidualnym (w dniach zajęć wskazanego Wykładowcy) - 200 zł 

 

Prawa słuchaczy - kursy 

Słuchacz ma prawo uczestniczenia we wszystkich zajęciach wskazanych w harmonogramie kursu oraz 

nieodpłatnego powtarzania dowolnej ilości zajęć w innych grupach, również po zakończeniu szkolenia (bez 

ograniczeń czasowych).  

Powtarzanie zajęć przysługuje osobom, które na kursie wykazały min 80% frekwencji. 

Słuchacz ma prawo do korzystania z porad wykładowców poprzez przesyłanie pytań drogą elektroniczną do 

opiekuna pedagogicznego kursu.  

Słuchacz ma prawo przepisania się do innej grupy (dotyczy kursu projektowania wnętrz), jeżeli w innym 

terminie pozostało lub zwolniło się miejsce. Przeniesienie nie jest obarczone dodatkowymi kosztami i 

następuje za zgodą Organizatora. 

 

 

 



 

 

Obowiązki słuchaczy - kursy 

- uczestniczenia w zajęciach odbywających się na kursie, obowiązuje min 80% obecności 

- wykonywanie prac obowiązkowych i oddawanie ich w terminie; 

- dokonywanie wpłat za kurs w ustalonych terminach. 

 

Anulacja kursów/warsztatów przez Organizatora 

W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń Uczestników i braku możliwości potwierdzenia terminu, 

Art&Decor ma prawo odwołać kurs/warsztat na do 2 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia. 

W tym przypadku następuje zwrot 100% wpłaty Uczestnika. 

W tym wypadku istnieje również możliwość przeniesienia wpłaty na inny zaproponowany termin 

kursu/warsztatu lub inny kurs/warsztat w porozumieniu z Uczestnikiem. 

 

Dane Osobowe 

Administratorem danych Uczestników jest Ewa Osińska-Majewska, prowadząca działalność gospodarczą pod 

firmą ART&DECOR PLACÓWKA OŚWIATOWA EWA OSIŃSKA-MAJEWSKA wpisana do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), z siedzibą przy ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa; NIP 

1131622323; REGON 014835219.  

 

   Art & Decor przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z 

przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Regulaminem. Art & Decor zapewnia bezpieczeństwo 

danych osobowych Uczestników, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem 

przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich 

środków technicznych lub organizacyjnych. 

    Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu wykonania Umowy, rozpatrywania ewentualnych 

reklamacji oraz w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowych. 

     Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres realizacji Umowy, maksymalnie do upływu 

terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego lub wynikającego z innych przepisów 

prawa. 

     Dane osobowe Uczestników przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do momentu cofnięcia 

zgody przez Uczestnika. 

     W związku z przetwarzaniem danych do celów marketingowych, Art & Decor dokonuje operacji 

profilowania Uczestników, polegających na przeanalizowaniu danych Uczestników, w szczególności jego 

historii w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty, dostosowanej do jego potrzeb. 

     W odniesieniu do operacji profilowania Uczestnik w każdym czasie może wnieść sprzeciw. Sprzeciw może 

zostać wniesiony drogą elektroniczną na adres e-mailowy. 

     Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu, numerów identyfikacyjnych, adresu e-mail, a także 

numeru telefonu kontaktowego, będą wykorzystywane przez Art & Decor w celu realizacji oraz 

rozpatrywania ewentualnych reklamacji. 

    Dane osobowe w zakresie adresu e-mail, po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę, której dotyczą, mogą 

być wykorzystywane w celu przesyłania przez Art & Decor informacji handlowych drogą elektroniczną. 

        Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, oraz numeru telefonu kontaktowego 

będą udostępniane podmiotom zewnętrznym celem realizacji Umowy. 

     Niezależnie od treści dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym oraz w 

przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego zakresie z nich wynikającym 

oraz partnerom Art & Decor na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych. 

    Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a 

także prawo do ich przenoszenia. 



    W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy, Uczestnikowi przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

      Pozostałe kwestie reguluje statut placówki. Statut jest do wglądu Słuchaczy.        

      Regulamin obowiązuje od  01.09.2021 roku                                                     

 

 

       Dziękujemy za wybranie kursu Art&Decor! 


