REGULAMIN
DOMU PRACY TWÓRCZEJ NA HARENDZIE
Informacje ogólne
1. Dom Pracy Twórczej w Zakopanem na Harendzie jest obiektem o charakterze
dydaktyczno-socjalnym promującym sztuki piękne i projektowe, stanowi integralną
część Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, co oznacza, że jego
użytkowanie podlega tym samym przepisom jakie obowiązują w uczelni .
2. Podstawowy zakres działania Domu to organizacja plenerów, wystaw, konferencji,
zjazdów, szkoleń i innych pobytów zarówno indywidualnych jak i grupowych
studentów, pracowników i byłych pracowników Uczelni, innych osób
współpracujących z Akademią a także, w przypadku wolnych miejsc, osób
postronnych.
3. Zajęcia plenerowe dla studentów prowadzone są zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez Dział Nauczania Uczelni.
4. Pozostałe pobyty ustalane są przez Dział Spraw Pracowniczych , w porozumieniu
z osobą odpowiedzialną za daną imprezę.
W czasie wakacji, ferii, świąt i innych okresów gdy nie odbywają się plenery dom
przeznaczony jest na wypoczynek dla pracowników Uczelni.
5. Domem zarządza kierownik podległy bezpośrednio Kanclerzowi.
Przepisy szczegółowe
1. Plenery prowadzone są przez pedagogów, którzy odpowiadają za ich przebieg,
a także sprawują opiekę nad studentami podczas całego pobytu w Domu Pracy
Twórczej.
2. Uczestnicy pleneru są zobowiązani do utrzymywania porządku w pomieszczeniach
na terenie całego Domu i w jego otoczeniu.
3. Zabronione jest korzystanie z własnych grzałek, czajników, grzejników, itp.
4. Na terenie budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
5. Od godz. 23,00 do 7,00 trwa cisza nocna.
6. Obrazy olejne, palety, farby itp., należy przechowywać w pracowniach lub we
wskazanych pomieszczeniach gospodarczych na poziomie -1, aby uniknąć trwałych
zabrudzeń w pokojach, oraz zagrożenia pożarowego.
7. Realizacja zajęć praktycznych odbywa się w pracowniach oraz na zewnątrz Domu.
8. Sale ogólnego dostępu są do dyspozycji studentów pod opieką pracownika
dydaktycznego odpowiedzialnego za grupę plenerową.
9. Za wyrządzone szkody uczestnicy plenerów oraz inni goście ponoszą pełną
odpowiedzialność materialną.
10. Dom Pracy Twórczej na Harendzie poza terminami przewidzianymi na organizację
plenerów może być wykorzystany jako miejsce wypoczynku pracowników, studentów
i innych osób.
11. Pobyty indywidualne, grupowe opłacane są zgodnie z Tabelą opłat za pobyt w Domu
Pracy Twórczej, stanowiącą załącznik nr 1, wprowadzoną odrębnym zarządzeniem
Rektora.
12. Rezerwacji pobytu należy dokonać w Dz. Spraw Pracowniczych ASP w Krakowie.
13. Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zaliczki, w wysokości kosztu 1 doby
pobytowej . Doba trwa od godz.12,00 do 11,00 dnia następnego.

14. W przypadku anulowania rezerwacji zaliczka nie podlega zwrotowi, chyba że
rezygnacja jest uzasadniona wypadkiem losowym.
15. Prosimy o nie przywożenie zwierząt .
16. Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania przepisów P-POŻ, BHP oraz niniejszego
Regulaminu wewnętrznego Domu Pracy Twórczej.

Tabela odpłatności za noclegi
w Domu Pracy Twórczej ASP w Krakowie
Zakopane - Harenda

nowy budynek
Cena noclegu za osobę-

a) 25,00 zł

stary budynek
b) 20,00 zł

studenci, pracownicy +
członkowie rodzin, emeryci

Osoby spoza ASP

+ VAT

a) 50,00 zł

w Krakowie
+ VAT

+ VAT

