Regulamin Kursu Rysunek 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 Rysunek Dorośli
Lekcja 1 - Leksykon artysty
Główny cel: Pierwsza lekcja zapoznawcza - poznanie nauczyciela z grupą,
wprowadzenie do formy jaką jest nauka rysunku on - line, stworzenie wizytówki
kursu, prezentacja prac uczestników, zebranie i usystematyzowanie wiedzy,
stworzenie Leksykonu - słowniczka pojęć i katalogu narzędzi potrzebnych do dalszej
pracy na kursie.
Lekcja 2 - Cieniowanie
Główny cel: Pogłębianie cienia na atrakcyjnym przykładzie. Martwa natura w draperii.
Lekcja 3 - Kompozycja
Główny cel: Ćwiczenia zasad komponowania. Omówienie rodzajów kompozycji.
Ułożenie świadomego układu kompozycyjnego i wykonanie na jego podstawie rysunku.
Lekcja 4 - Przestrzeń
Główny cel: Zwrócenie uwagi na wzajemne relacje przedmiotów. Wykonanie martwej natury
w kontekście przestrzeni.
Lekcja 5 - Pejzaż
Główny cel: Wprowadzenie do rysunku plenerowego. Pogłębienie wiedzy na temat
obserwacji rzeczywistości.
Lekcja 6 - Rośliny i zwierzęta
Główny cel: Nauka rysowania detali i małych elementów. Zwrócenie uwagi na różnorodność
tekstur występujących w świecie natury.
Lekcja 7- Perspektywa
Główny cel: Poznajemy podstawy perspektywy zbieżnej. Zapoznanie się z rodzajami
perspektyw występującymi w różnych epokach.
Lekcja 8 - Architektura
Główny cel: Utrwalenie zasad wykreślania perspektywy. Wykorzystanie umiejętności
zdobytych podczas poprzednich lekcji z tego działu.
Lekcja 9 - Człowiek - anatomia
Główny cel: zapoznanie z zasadami proporcji, mierzenia postaci człowieka,
podpowiedzi jak narysować postać z wykorzystaniem linii pomocniczych.
Lekcja 10 - Portret
Główny cel: zapoznanie z rysowaniem twarzy człowieka, próba uchwycenia
proporcji, podobieństwa.
Lekcja 11 - Studium postaci
Główny cel: klasyczny rysunek postaci, na podstawie zdjęcia, wykorzystanie wiedzy
z poprzednich zajęć, wykorzystanie zagadnień związanych z światłocieniem.
Lekcja 12 - Ilustracja codzienna aktywności - człowiek w ruchu
Główny cel: rysunek postaci
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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 akcesoriów w postaci: ołówka/długopisu oraz zeszytu w formacie A5,
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.
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 3
miesiące z góry

567zł

W ramach kursu
Ilość lekcji w kursie

12

Ilość spotkań

12

Długość trwania lekcji

60

Częstotliwość spotkań

1 / tydzień
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Materiały własne uczestnika

przynajmniej jeden
ołówek HB lub B
(dodatkowo polecamy
też B2, B6, B8);
gumka i temperówka;
zapas kartek A4 lub
szkicownik

Materiały w cenie kursu

TAK

Na kursie 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.
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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