
  

-wzór- 
Umowa Nr ………………………………………………  

Letnie warsztaty ceramiczne w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Wydział Projektowy. 
 

Zawarta w dniu ………………….., w Katowicach pomiędzy: 
 
Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice,  
w imieniu której działa: 
 
Dziekan – dr Marta Więckowska, na podstawie udzielonego przez Rektora Akademii Sztuk Pięknych w 
Katowicach pełnomocnictwa …………………………..,  
zwaną w dalszej części umowy „Akademią”, 
 
a  
 
imię i nazwisko:……………………………………………………………..., PESEL: ……………………….. 
adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………. 
 
UWAGA: poniższe dane, zaznaczone na czerwono wypełnia się w przypadku Uczestnika będącego osobą niepełnoletnią: 
 
reprezentowanym przez rodzica/opiekuna prawnego*:  
imię i nazwisko: .................................................................................................  
adres zamieszkania: .............................................................................................................  
PESEL: ………………………………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy „Uczestnikiem”. 

 
§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika w „Letnich warsztatów ceramicznych” 
organizowanych przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach Wydział Projektowy, zwanych w 
dalszej części umowy „warsztatami”. 

2. Umowa zostaje zawarta na okres trwania warsztatów, w terminie od 03.08.2017 r. do 21.09.2017 r. i 
wchodzi w życie z dniem jej podpisania.  

3. Miejsce prowadzenia warsztatów: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37, 40-074 
Katowice. 

4. Warsztaty skierowane są do osób zainteresowanych poznaniem warsztatu ceramicznego od podstaw 
oraz do projektantów, absolwentów, studentów, uczniów szkół i uczelni artystycznych pragnących 
poszerzyć umiejętności praktyczne i teoretyczne z zakresu projektowania i wdrożenia użytkowych i 
dekoracyjnych przedmiotów ceramiki szlachetnej. 

5. Warsztaty będą realizowane zgodnie z program warsztatów opublikowanym na stronie internetowej 
Akademii, w ramach ogłoszenia o naborze na warsztaty. 

6. Warunki ukończenia warsztatów i otrzymania dyplomu jego ukończenia określa plan warsztatów. 
 

§ 2 
Do obowiązków Akademii w ramach niniejszej Umowy należy:  
1) przeprowadzenie warsztatów;  
2) zapewnienie pomieszczeń i sprzętu do realizacji warsztatów;  
3) zapewnienie kadry dydaktycznej o odpowiednich kwalifikacjach, odpowiadających rodzajowi 

prowadzonych zajęć; 
4) wydanie uczestnikowi, który ukończył warsztaty dyplomu uczestnictwa w warsztatach. 
 

§ 3 
Do obowiązków Uczestnika w ramach niniejszej Umowy należy, w szczególności:  
1) złożenie stosownych dokumentów (karty uczestnictwa, szkiców koncepcyjnych projektów, które 

kandydat chciałby wykonać podczas warsztatów); 



  

2) zaakceptowania uwag zgłoszonych przez Akademię do zaprezentowanych szkiców, o których mowa w 
pkt 1), mających na celu dostosowanie projektów do możliwości technicznych i organizacyjnych 
jakimi dysponuje Akademia w celu realizacji warsztatów;  

3) systematyczny i aktywny udział w warsztatach;  
4) informowanie o nieobecności na warsztatach;  
5) zachowania dyscypliny, przestrzegania przepisów bhp i p.poż.; 
6) stosowanie się do wytycznych, uwag prowadzącego zajęcia oraz uprawnionych osób np. zajmujących 

się ochroną mienia Akademii; 
7) dbałość o udostępnione mu w czasie zajęć mienie Akademii;  
8) przestrzeganie postanowień wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w Akademii oraz 

przepisów prawa powszechnie obowiązujących; 
9) terminowa zapłata należnej opłaty za warsztaty. 
 

§ 4 
1. Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Akademii za udział w warsztatach opłaty w wysokości 

1.400 zł brutto (słownie: tysiąc czterysta złotych 00/100). 
2. Uczestnik wnosi opłatę określone w ust. 1: 

1) z góry przed rozpoczęciem warsztatów, jednorazowo  - w terminie: do 21 dni przed datą 
rozpoczęcia warsztatów, wskazaną w  § 1 ust. 2; 

2) przelewem na konto bankowe Akademii nr: ………………………………………………………… 
3. Uczestnik, wnosząc opłatę, zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, nazwę i termin warsztatów, za 

które wnosi opłatę. 
4. Opłatę, o  której mowa w ust. 1 uważa się za dokonaną z chwilą wpływu należności na rachunek 

Akademii. 
5. Brak wniesienia opłaty w terminie określonym w ust. 2 pkt. 2) skutkuje brakiem możliwości wzięcia 

udziału  w warsztatach, skreśleniem z listy uczestników warsztatów. 
 

§ 5 
1. Uczestnik może zrezygnować z warsztatów. Rezygnacja z warsztatów następuje poprzez złożenie przez 

Uczestnika pisemnego oświadczenia, pod rygorem nieważności (w przypadku osoby niepełnoletniej wskazane 
oświadczenie składa odpowiednio rodzic lub opiekun prawny, uprawniony do reprezentacji Uczestnika). 

2. Oświadczenie wskazane w ust. 1, w sytuacji gdy zostało złożone później niż na 21 dni (liczy się data wpływu do 
Akademii) 
przed datą rozpoczęcia warsztatów, wskazaną w § 1 ust. 2 wymaga uzasadnienia.  

 
§ 6 

1. Uiszczona opłata, o której mowa w  § 4 ust. 1 podlega zwrotowi w całości w przypadku: 
1) jeżeli oświadczenie o rezygnacji z warsztatów zostało złożone przez Uczestnika nie później niż do 

21 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów wskazaną w  § 1 ust. 2 (liczy się data wpływu do 
Akademii); 

2) w przypadku nieuruchomienia warsztatów wskazanym w § 1 ust. 2 lub odstąpienia od ich 
uruchomienia, zgodnie  z postanowieniami § 8 ust. 1 lub 2. 

2. W przypadku rezygnacji z warsztatów: 
1) z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od Uczestnika, przed terminem ich rozpoczęcia 

wskazanym w § 1 ust. 2, Akademia zwróci Uczestnikowi 70% z uiszczonej opłaty, o której mowa w 
§ 4 ust. 1; 

2) po ich rozpoczęciu zwrot uiszczonej opłaty nie przysługuje. 
3. Akademia dokonuje zwrotu należnej części lub całości uiszczonej opłaty za warsztaty odpowiednio w 

terminie: 
1) w przypadku wskazanym w ust. 1 pkt. 1) - w terminie do 14 dni od daty wpływu do Akademii 

oświadczenia o rezygnacji; 
2) w przypadku wskazanym w ust. 1 pkt. 2) lub w ust. 2 pkt. 1) - w terminie do 14 dni od daty 

poinformowania za pośrednictwem poczty elektronicznej Uczestnika o zaistnieniu sytuacji 
uzasadniającej dokonanie określonego zwrotu; 

- na konto bankowe wskazane w karcie zgłoszenia Uczestnika 



  

 
§ 7 

1. Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Akademii o każdej zmianie 
adresu, wskazanego w karcie zgłoszeniowej. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma 
pod dotychczas wskazany adres jest prawnie skuteczne. 

2. Uczestnik oświadcza, że:  
1) wszelkie przekazane przez niego dane zawarte w niniejszej Umowie oraz karcie zgłoszeniowej są 

zgodne z prawdą; 
2) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 922, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach, która jest ich administratorem. Podanie danych jest 
dobrowolne, ale niezbędne do udziału w warsztatach. Dane będą wykorzystane w celu organizacji 
i realizacji warsztatów oraz realizacji innych celów statutowych Akademię Sztuk Pięknych w 
Katowicach; 
 

3) wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Akademię Sztuk Pięknych w 
Katowicach do promowania działań związanych z realizacją celów statutowych Akademię Sztuk 
Pięknych w Katowicach poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych, 
zarejestrowanych podczas realizacji warsztatów, w mediach: Internecie, prasie, telewizji. Ponadto 
zgadzam się na udostępnianie ich na płycie CD/DVD oraz folderach wydawanych przez Akademię 
Sztuk Pięknych w Katowicach. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie 
wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i informacji o działaniach związanych z 
działalnością Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. Niniejsza zgoda jest wyrażania 
nieodpłatnie. 

 
 

 
§ 8 

1. Warunkiem uruchomienia warsztatów jest zgłoszenie się co najmniej 10 osób, które uiszczą opłatę za 
warsztaty i nie zrezygnują z udziału w nich przed datą rozpoczęcia warsztatów wskazaną w § 1 ust. 2 
(liczy się data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Akademii). 

2. Akademia zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia warsztatów, bez podania przyczyny. 
 
 

§ 9 
1. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zachowania Uczestnika, które skutkują 

wyrządzeniem szkody na mieniu lub osobie, a które powstały w trakcie realizacji/ w związku z 
realizacją warsztatów. Uczestnik jest zobowiązany we własnym zakresie naprawić wyrządzone w 
sposób wskazany w zdaniu poprzednim szkody. 

2. Uczestnikowi, z tytułu nieuruchomienia warsztatów/odstąpienia od uruchomienia warsztatów przez 
Akademię nie przysługują oprócz zwrotu uiszczonej opłaty za warsztaty, o której mowa w § 6 ust. 1 
pkt. 2) żadne inne roszczenia (w tym odszkodowawcze). 

 
 

§ 10 
Wszelka korespondencja kierowana przez Uczestnika do Akademii (w tym oświadczenie o rezygnacji) 
powinna być adresowana: „Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice, 
Wydział Projektowy, z dopiskiem: warsztaty ceramiczne w terminie od 03.08.2017 r. do 21.09.2017 r.”  
  
 
 

§ 11 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   
2. Ewentualne spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy właściwe 

dla siedziby Akademii.  



  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
5. Integralną część niniejszej umowy stanowi karta zgłoszeniowa Uczestnika na warsztaty oraz program 

warsztatów. 
 
 
 
                                Akademia                                                                  Uczestnik/rodzic/opiekun prawny* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*niewłaściwe skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
KARTA ZGŁOSZENIOWA 

„LETNIE WARSZTATY CERAMICZNE W AKADEMII SZTUK PIĘNYCH W KATOWICACH  
WYDZIAŁ PROJEKTOWY” 

 

1. Imię: ……………………………………………………………………………………. 

2. Nazwisko: …………………………………………………………………………….. 

3. PESEL: ………………………………………………………………………………….. 

4. Adres zamieszkania: …………………………………………………………………… 

5. Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………….. 

6. Adres e-mail: ……………………………………………………………………………… 

7. Numer konta na który należy dokonać ewentualnego zwrotu należnej części lub całości uiszczonej opłaty: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
UWAGA: poniższe dane, zaznaczone na czerwono wypełnia się w przypadku Uczestnika będącego osobą niepełnoletnią: 

 
reprezentowanym przez rodzica/opiekuna prawnego*:  

imię i nazwisko: .................................................................................................  

adres zamieszkania: .............................................................................................................  

PESEL: ………………………………………………………….. 

 

8. Czy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania wyłączające bądź ograniczające zdolność uczestnika do udziału w 
warsztatach,                      w szczególności natury zdrowotnej. 

 
TAK/NIE * 
 
 
9. Opis projektów wraz ze szkicami koncepcyjnymi: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
10. Opis doświadczenia w zakresie prac ceramicznych:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
11. Oświadczam, że :  
1) spełniam warunki określone w Ogłoszeniu o naborze na „Letnie warsztaty ceramiczne” organizowane przez 

Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach, w terminie: …………………………………………., zwanych dalej 
„warsztatami”. 

2) projekty złożone wraz ze szkicami koncepcyjnymi (w załączeniu do niniejszej karty zgłoszeniowej) stanowią 
moją wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa. 

3) zapoznałem się z warunkami rekrutacji i uczestnictwa w warsztatach. 
4) deklaruję uczestnictwo w warsztatach;* 
5) jako rodzic/ opiekun prawny Uczestnika wyrażam zgodę na jego uczestnictwo w warsztatach.* 



  

6) zapoznałem się ze wzorem umowy Letnie warsztaty ceramiczne w Akademii Sztuk Pięknych w 
Katowicach Wydział Projektowy i akceptuję jej zapisy. 

 
 
 
12. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU:  
 
Niniejszym oświadczam, że: 
1) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922,  z 

późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Sztuk Pięknych  w 
Katowicach, która jest ich administratorem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w 
warsztatach. Dane będą wykorzystane w celu organizacji i realizacji warsztatów oraz realizacji innych celów 
statutowych Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach; 

2) wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach do 
promowania działań związanych z realizacją celów statutowych Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach poprzez 
upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych, zarejestrowanych podczas realizacji warsztatów, w mediach: 
Internecie, prasie, telewizji.                          Ponadto zgadzam się na udostępnianie ich na płycie CD/DVD oraz 
folderach wydawanych przez Akademię Sztuk Pięknych               w Katowicach. Jednocześnie przyjmuję do 
wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji  i informacji o działaniach 
związanych z działalnością Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. Niniejsza zgoda jest wyrażania 
nieodpłatnie. 

 
 
 
                                                                                                                ……………………………………………………………………        
                                                                                                                   data i podpis uczestnika/rodzica/opiekuna 
prawnego* 
 
 
 
Potwierdzenie przyjęcia karty zgłoszeniowej wraz z projektami i szkicami koncepcyjnymi: 
 
…………………………………………………………………….. 
Data i podpis uprawnionego przedstawiciela ASP Katowice 
 
 
 
 
*niewłaściwe skreślić 
 
 
Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych podanych w karcie zgłoszeniowej jest Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. Każdej 
osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach przysługuje prawo wglądu do ich treści oraz 
poprawiania, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. 


