Regulamin Warsztatów Kreatywnych „Sztuka Mody – Szkoła Wiosenna”
§ 1.
1. Regulamin Warsztatów Kreatywnych „Sztuka Mody – Szkoła Wiosenna”,
organizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku, zwany dalej
Regulaminem, określa ogólne zasady organizacji i toku Warsztatów Kreatywnych oraz
związane z nimi prawa i obowiązki Uczestników Warsztatów Kreatywnych „Sztuka
mody – Szkoła wiosenna”.
2. Regulamin ustala ogólne zasady rekrutacji Uczestników na Warsztaty Kreatywne
organizowane przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku, zwanej dalej ASP. Natomiast
warsztat konstrukcji ubioru zwany dalej będzie Pracownią Sztuki Mody.
§ 2.
1. Uczestnikiem Warsztatów Kreatywnych może zostać osoba, która ukończyła 18. Rok
życia, niezależnie od posiadanego wykształcenia.
2. Dodatkowo, ASP w Gdańsku zastrzega sobie prawo do przeznaczenia dwóch miejsc
w ramach limitu przyjęć na Warsztaty Kreatywne dla uczniów Zespołu Szkół
Plastycznych w Gdyni. ZSP w Gdyni ma prawo do wyboru 2 uczniów, którzy zostaną
zakwalifikowani jako Uczestnicy Warsztatów Kreatywnych w ramach limitu poza
rekrutacją.
3. W Warsztatach Kreatywnych może wziąć udział maksymalnie 20 Uczestników.
§ 3.
1. ASP zobowiązana jest do zapewnienia:
1) wyspecjalizowanej kadry, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi
prowadzonych zajęć;
2) przestrzeni dydaktycznej i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji
programu Warsztatów Kreatywnych;
3) obsługi administracyjno-technicznej Uczestników i Warsztatów Kreatywnych.

§ 4.
Warsztaty Kreatywne są prowadzone w języku polskim.
Jednostką obliczeniową Warsztatów Kreatywnych jest godzina zegarowa (60 min).
Warsztaty Kreatywnych prowadzone są według autorskich programów.
Warsztatów Kreatywne prowadzone są przez zaproszonych do współpracy nauczycieli
akademickich ASP i specjalistów związanych z branżą modową.
5. Warsztatów Kreatywne odbywają się w budynkach użytkowanych przez ASP – głównie
w Pasażu Wielkiej Zbrojowni (Zbrojownia Sztuki). W wyjątkowych przypadkach
Warsztatów Kreatywne mogą być organizowane poza obiektami użytkowanymi przez
ASP.
6. Warsztaty Kreatywne odbędą się w terminie kwiecień-maj 2018.
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§ 5.
1. Udział Uczestników w Warsztatach Kreatywnych jest nieodpłatny.
§ 6.
1. O zakwalifikowaniu na Warsztaty Kreatywne decyduje Komisja Rekrutacyjna w składzie
ustalonym przez Prorektora ASP do spraw kształcenia i spraw studenckich.
2. Warunkiem zakwalifikowania się na Warsztatów Kreatywne jest przystąpienie do
rekrutacji. Kandydat musi przesłać formularz zgłoszeniowy drogą elektroniczną
(dostępny na stronie internetowej www.sztukamody.pl/szkola-wiosenna) na adres
mailowy sztukamody@asp.gda.pl do dnia 23.03.2018 roku, oraz portfolio (15-20 slajdów
w formacie PDF, prezentujących obszary kreacji wizualnej kandydata – np.
projektowanie graficzne, ilustracja, rysunek, malarstwo, fotografia, projektowanie
elementów ubioru i przedmiotów itp.). Komisja rekrutacyjna ocenia jakość nadesłanych
dokumentów rekrutacyjnych i na ich podstawie wybiera Uczestników Warsztatów
Kreatywnych.

§ 7.
1. Szczegółowa oferta edukacyjna Warsztatów Kreatywnych dostępna jest na stronie
internetowej www.sztukamody.pl/szkola-wiosenna
§ 8.
1. Podczas Warsztatów Kreatywnych organizowanych przez ASP w Gdańsku,
Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych
obowiązujących na ASP oraz Regulaminu Pracowni Sztuki Mody, a także zachowania
szczególnej ostrożności
podczas użytkowania specjalistycznego sprzętu
udostępnionego Uczestnikom w trakcie realizacji Warsztatów Kreatywnych.
2. Wszelka aktywność z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego w przestrzeni
warsztatowej Sztuka Mody może mieć miejsce wyłącznie podczas trwania zajęć oraz
w obecności przeszkolonego opiekuna lub koordynatora Warsztatów Kreatywnych.
§ 9.
1. Uczestnik ma prawo do otrzymania Zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo
w Warsztatach Kreatywnych, który wydawany jest po jego zakończeniu.
2. Przy odbiorze Zaświadczenia należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
3. Zaświadczenie ukończenia Warsztatów Kreatywnych podpisuje Prorektor ASP
do spraw kształcenia i spraw studenckich.
§ 10.
1. Uczestnik może zrezygnować z Warsztatów Kreatywnych wysyłając mailową
rezygnację na adres sztukamody@asp.gda.pl
2. Uczestnik, który zrezygnował z Warsztatów Kreatywnych, nie otrzymuje
Zaświadczenia, niezależnie od liczby zajęć Warsztatów Kreatywnych, w których
uczestniczył.

§ 11.
1. Wypełniając Formularz Zgłoszeniowy, Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego
danych osobowych w bazie ASP oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zajęć.
Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia dopuszczenie
Kandydata do uczestnictwa w Warsztatów Kreatywnych.
2. Wypełniając Formularz Zgłoszeniowy Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie
zdjęć reporterskich/filmów w trakcie trwania Warsztatów Kreatywnych. Zgoda
obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć za
pośrednictwem dowolnego medium w celu określonym przez potrzeby ASP
i obowiązującym prawem, włączając w to publikację w prasie, folderach, stronach
internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie Uczestnik zrzeka się praw
związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania
fotografii/filmu ze swoim wizerunkiem bądź realizowanych przez niego w trakcie
Warsztatów Kreatywnych projektów. Brak zgody uniemożliwia wykonanie usługi
przez ASP.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz
żądania usunięcia.
4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
§ 12.
1. Zmiana Regulaminu wymaga potwierdzenia Prorektora ASP do spraw studenckich
i spraw kształcenia.

