REGULAMIN
Akademii Obrazu VISARIO
Wydział Fotografii
Niniejszy Regulamin opisuje ogólne zasady obowiązujące na Wydziale Fotografii w Akademii
Obrazu VISARIO. Obowiązuje od 01 listopada 2010.

Nota prawna.
Akademia Obrazu VISARIO prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną – w szczególności w
zakresie sztuk wizualnych. Akademia Obrazu VISARIO jest organizacją nie podlegającą
regulacjom ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572 z późn. zmianami.) ani ustawy prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2005.164.1365 z późn. zmianami) .

Nazwy i definicje.
Poprzez nazwy i określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć:
1. Akademia Obrazu VISARIO, zwana dalej Akademią – jest marką prywatnego
przedsiębiorstwa, zajmującego się edukacją w zakresie sztuk wizualnych. Na potrzeby
niniejszego Regulaminu, Akademią jest określane również samo przedsiębiorstwo, jako
organizator zajęć i projektów edukacyjnych. Przedsiębiorstwo to jest zarejestrowane w EDG
prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 469927, Regon 012214192, NIP:
951-004-91-45.
2. Zajęcia – element organizacji pracy Akademii, który może mieć różne formy: wykładów,
warsztatów, plenerów, wystaw, ćwiczeń.
3. Kandydat – osoba fizyczna, ubiegająca się o przyjęcie na zajęcia w Akademii.
4. Student – uczestnik zajęć, osoba fizyczna, która jest podmiotem umowy zawartej z Akademią
w celu kształcenia w ramach zakresu działalności Akademii. Studentem może być osoba
niepełnoletnia, pod warunkiem dostarczenia zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
5. Prowadzący – osoba fizyczna, posiadająca stosowne kwalifikacje do prowadzenia zajęć w
Akademii.
6. Poziom kształcenia – zestaw zajęć skonfigurowany pod kątem istniejących i docelowych
umiejętności grupy studentów. Główne grupy poziomów, to: podstawowe, zaawansowane
oraz zaawansowane specjalizowane.
7. Strona www Akademii – strona internetowa, dostępna pod adresem http://visario.pl .
8. Umowa Studenta – umowa o świadczenie usług edukacyjnych, zawarta pomiędzy
Studentem a Akademią.

System Nauki w Akademii.
System nauki w Akademii jest oparty o kursy, warsztaty i wykłady. Kluczowymi elementami są
zajęcia praktyczne ukierunkowane na indywidualne kształtowanie umiejętności studentów.
Szczegółowe ramy zajęć są definiowane w indywidualnej umowie dla każdego studenta.
Informacje o aktualnych programach zajęć są publikowane w ramach oferty Akademii na
stronach www.

Organizacja pracy.
1. Zajęcia zorganizowane na poziomie podstawowym są ogólnodostępne.
2. Zajęcia organizowane na poziomach innych niż podstawowy są dostępne po weryfikacji
portfolio kandydata. Weryfikacja portfolio jest dokonywana przez zespół Prowadzących, na
podstawie wybranych przez kandydata zdjęć jego autorstwa, przedstawionych zgodnie z
instrukcją opisaną na stronie www Akademii. Akademia zastrzega sobie prawo ustanowienia
szczególnych wymagań w stosunku do kandydatów na wybrane poziomy kształcenia.
3. Podczas zajęć Studenci korzystają z własnego sprzętu fotograficznego (minimum: aparat
fotograficzny wraz z obiektywem, karta pamięci/materiał światłoczuły).
4. Każdy ponad podstawowy poziom kształcenia w Akademii zostaje zakończony egzaminem.
Do egzaminu zostają dopuszczeni Studenci, którzy nie zalegają z opłatami na rzecz Akademii
oraz nie opuścili więcej, niż 10% czasu zajęć w ramach danego poziomu. Zdanie egzaminu
zostaje potwierdzone wydaniem świadectwa ukończenia danego poziomu kształcenia.
5. Po ukończeniu każdego poziomu zaawansowanego specjalizowanego, student otrzymuje
dyplom Akademii poświadczający nabycie umiejętności odpowiednich dla danej
specjalizacji.

Zasady odpłatności.
1. Zajęcia organizowane w Akademii są płatne. Akademia ma prawo do organizowania zajęć
bezpłatnych, oraz innych promocji lub warunków specjalnych, o czym powiadamia w razie
potrzeby. Aktualne ceny zajęć są umieszczane na stronie www Akademii.
2. Płatności za zajęcia są dokonywane przelewem, w terminie i na rachunek bankowy
Akademii wskazany na indywidualnej umowie Studenta oraz na stronie www Akademii.
3. Dokonanie płatności jest równoznaczne z pełną i świadomą akceptacją regulaminu, Umowy
Studenta oraz innych postanowień Akademii.
4. Kwoty płatności za zajęcia nie podlegają zwrotowi. Wyjątkami od tej reguły są następujące
sytuacje:
4.1.
Rezygnacja z zajęć lub całego poziomu kształcenia, pod warunkiem wypowiedzenia
Umowy Studenta na piśmie, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć (poziomu
kształcenia),
4.2.
Odwołanie zajęć przez Akademię.
5. Zwrot należnych kwot dokonywany jest niezwłocznie, wyłącznie na rachunek bankowy, z
którego dokonano płatności.
6. Kwoty płatności nie zostają zwrócone, a nie wpłacone pozostają wymagalne w przypadku,
gdy student zostanie usunięty z zajęć z powodu:
6.1.
niszczenia mienia Akademii, również poprzez zaniechanie ochrony mienia,
6.2.
nieprzestrzegania warunków i zasad korzystania z pomieszczeń oraz sprzętu
wykorzystywanych podczas zajęć,
6.3.
uporczywego: nieprzestrzegania zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania
środków odurzających na terenie lub podczas zajęć Akademii lub korzystania z telefonu
komórkowego podczas zajęć Akademii,
6.4.
stałego niewykonywania zapisów Umowy Studenta lub zaleceń Prowadzących, w
szczególności dotyczących wykonywania prac własnych (domowych) Studenta oraz
zachowania porządku na zajęciach Akademii,
6.5.
stwierdzenia posługiwania się danymi osobowymi osoby trzeciej,
6.6.
stwierdzenia naruszania przez Studenta przepisów prawa na terenie Akademii,
6.7.
stwierdzenia naruszania praw autorskich i pokrewnych osób trzecich.

Ochrona danych osobowych i prawa autorskie.
1. Dane osobowe Studentów i Kandydatów są chronione zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa polskiego.
2. W szczególności, dane osobowe Studentów i Kandydatów nie są w żadnej postaci
udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami
prawa.
3. Studenci są zobowiązani do podawania rzetelnych i aktualnych osobowych.
4. Studenci Akademii, zawierając Umowę Studenta, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez
Akademię materiałów zdjęciowych i/lub filmowych powstałych w trakcie zajęć w Akademii
a wykonanych przez Studentów i/lub zawierających ich wizerunek, do bezpłatnego
wykorzystywania ich do celów informacyjnych i promocyjnych Akademii i wyłącznie w tym
celu.
Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie bądź Umowie Studenta, decyduje sąd
powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Akademii.
2. Wnioski i reklamacje Studenci składają do Akademii na piśmie, na wskazane na stronie www
Akademii adresy poczty elektronicznej e-mail, do rąk dowolnego Prowadzącego lub listem
poleconym.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje do czasu wydania nowego regulaminu.

Potwierdzam otrzymanie regulaminu, przeczytanie w całości i zrozumienie jego zapisów.

____________________________________.

