Regulamin Kursu Grafika Dorośli
Regulamin używa definicji stosowanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży (OWS).
Integralną częścią niniejszego Regulaminu są OWS na rok szkolny 2021/2022
(tutore.eu/OWS/).
1. Zakres merytoryczny Kursu Grafika Dorośli
Podstawa Programowa:
1) Canva - poznanie zasad kompozycji, przygotowanie szablonu do własnych potrzeb,
projektowanie własnej wizytówki, poznanie technik ułatwiających tworzenie nowych
projektów, prezentacja swoich projektów,
2) GIMP - tworzenie grafiki rastrowej, obróbka zdjęć z naciskiem na wycinanie
elementów z tła, edycja własnych zdjęć i wykorzystanie ich do tworzenia
atrakcyjnych grafik,
3) Gravit Designer - tworzenie grafiki wektorowej, projekt własnej ulotki, projekt
własnego logo.
Czego nauczamy na kursie:
- Podstaw projektowania graficznego.
- Przygotowania grafik rastrowych i wektorowych, wykorzystywanych w reklamie
(takich jak ulotki, plakaty, wizytówki, posty na social media).
- Metod prezentacji własnych prac na potrzeby social media bądź portfolio.
- Podstaw typografii oraz dobierania czcionek do własnych celów.
- Podstaw kompozycji.
- Wiedzy o formatach plików graficznych i ich zastosowaniu.
- Przygotowania projektów do druku.
Wyżej wymienione zakresy realizowane są na kursie Grafika Dorośli. Poziom trudności
i użycie programów podanych wyżej zależy od poziomu grupy. Podstawa programowa
będzie proporcjonalnie mniejsza w przypadku dołączenia do grupy po terminie startu.
W takim przypadku Tutore obliguje się do przesłania materiałów z kursu (prezentacje oraz
materiały w formacie pdf) dla uczestnika, który dołączył do grupy po starcie kursu.
2. Warunki przystąpienia do Kursu
1. Warunkiem przystąpienia do Kursu jest zawarcie umowy na warunkach określonych
w OWS oraz niniejszym Regulaminie. Umowa ze Szkołą jest zawierana zdalnie i zasady jej
zawarcia są określone w OWS.
2. Warunkiem koniecznym po stronie Klienta jest:
a) posiadanie zainstalowanego darmowego programu Canva, GIMP oraz Gravit Designer
(dokładne terminy wyznacza nauczyciel na kursie),
b) posiadanie sprawnego komputera wraz z kamerą i mikrofonem oraz łącza internetowego
o przepustowości dostatecznej do prowadzenia lekcji na platformie online Szkoły,
c) w wyjątkowych sytuacjach Uczestnik może brać udział w Kursie za pośrednictwem
urządzeń mobilnych, jednakże Szkoła rekomenduje udział w Kursie z użyciem komputera,
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d) Uczestnikiem Kursu może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia.
3. Przystąpienie do Kursu (tj. obecność na Pierwszej Płatnej Lekcji) jest równoznaczne
z potwierdzeniem posiadania minimum technicznego określonego w powyższym paragrafie.
4. Brak minimum technicznego niezbędnego do realizacji Kursu w trakcie jego trwania nie
zwalnia Klienta od opłat zgodnych z OWS oraz niniejszym Regulaminem.
5. Przystąpienie do Kursu (tj. obecność na Pierwszej Płatnej Lekcji) jest równoznaczne
z dokonaniem pierwszej wpłaty w wysokości 199zł (w przypadku płatności w ratach) lub
567zł (w przypadku płatności za cały kurs z góry) przed pierwszą lekcją na kursie stałym.
3. Cennik i terminy płatności

Rodzaj płatności

Dorośli

Rata przy płatności
miesięcznej (3 raty )

199zł

Rata przy płatności za cały
kurs z góry

567zł

W ramach kursu
Ilość lekcji w kursie

12

Ilość spotkań

12

Długość trwania lekcji

60

Częstotliwość spotkań

1 / tydzień

Materiały własne uczestnika

Zeszyt i ołówek

Materiały w cenie kursu

TAK

Na kursie grafika dla dorosłych - nie obowiązuje okres próbny. Klient decydując się na zapis
na Kurs zobowiązuje się do opłacenia kwoty za cały Kurs w 2 wersjach płatności:
miesięczna lub za cały Kurs.
4. Realizacja Kursu
1. Częstotliwość Spotkań - 1 raz w tygodniu.
2. Długość trwania jednej Lekcji - 60 minut.
3. Harmonogram prowadzonych zajęć - Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia Kursu
zgodnie z wyznaczonym Kalendarzem zajęć. Kalendarz zajęć jest uzależniony od daty
rozpoczęcia Kursu oraz od dnia lub dni tygodnia, w którym lub w których odbywają się
Lekcje i będzie przekazany w formie załącznika lub pokazany na stronie tutore.eu.
4. Dni wolne - Szkoła nie prowadzi zajęć w ustawowo wyznaczone dni wolne od pracy
(niedziele i święta). Szkoła prowadzi zajęcia w soboty.
5. Ilości Uczestników w grupie:
a) minimalna ilość osób w grupie - 4 osoby,
b) maksymalna ilość osób w grupie - 10 osób.
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6. Jeżeli Szkoła z przyczyn niezależnych (np. absencje nauczyciela) nie przeprowadzi ilości
Lekcji określonej w Regulaminie, do dnia 15.07.2022 zwróci Klientowi opłaty proporcjonalne
do ilości nie przeprowadzonych Lekcji w Kursie lub za zgodą Klienta przeksięguje wniesione
opłaty na przyszłe Kursy na wcześniejszą pisemną prośbę klienta.
5. Rezygnacja z Kursu
Rezygnacja z Kursu może nastąpić na zasadach opisanych w OWS.
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