§ 50 –Særlige vilkår
VILKÅR - KERAMIKKVERKSTED VOKSNE
(AVDELING VISUELL KUNST - KUNSTSKOLEN)
1. TILDELING AV ELEVPLASS
Vi ønsker å treffe nye elever før tildeling av elevplass. Ved ledig plass tar vi kontakt med nr 1 på
ventelisten og avtaler møte.
2. PRIS: Pr. mnd kr.970 ekskl materiell. Fakturering hver 3.måned.
Brenning av arbeid som fyller en ovn alene, oftere enn 2 ganger pr år pr elev, vil det tilkomme kr 100
pr brenning pr elev. Leire/materiell selges i verkstedet.
3. OVERTAKELSE AV NØKKELKORT / NØKKEL
Elevavgiften begynner å løpe etter at eleven har fått plass og har mottatt nøkkelkort / nøkkel.
4. BINDINGS- OG OPPSIGELSESTID
Bindingstid for nye elever er tre måneder.
Når de tre månedene er over, kan man delta videre i en måned om gangen.
Oppsigelse av plass skal skje skriftlig og innen den 15. eller 30. i mnd., og ved innlevering av nøkler.
5. INNLEVERING AV NØKKEL VED OPPSIGELSE OG FAKTURERINGSLUTT
Eleven vil motta kvittering for innlevert nøkkelkort / nøkkel, for å sikre enighet om tidspunktet.
NB! Fakturering fortsetter til nøkkelkort / nøkkel er innlevert.
6. INKLUDERT I PRISEN
-Eleven har tilgang til verkstedet alle dager. Verkstedet brukes også til undervisning for barn og unge,
tirsdag og onsdag kl 1700-2000. Da er et av undervisningsrommene opptatt og det er redusert plass i
verkstedet. Det er ingen undervisning i jul, påske og sommer/felles ferie.
Undervisningsplan utarbeides og formidles ved oppstart av hvert halvår.
-Eleven mottar undervisning / veiledning TORSDAGER kl 11.30 - 14:30 eller kl 17:30-20:30.
Det er ikke mulig å motta veiledning både dagtid og kveld.
-I prisen inngår brenning i el. ovn ved felles brenning. Brenning av arbeid som fyller en ovn alene,
oftere enn 2 ganger pr år pr elev, vil det tilkomme kr 100 pr brenning pr elev.
-Vi gjør oppmerksom på at prisen hele tiden påvirkes av utgiftssiden til driften av verksted og vil måtte
justeres hvis det oppstår stor ubalanse (Jmfr.§ 2.2 i vilkår for ordinær elevplass).
-Felles rakubrenning o.l. ekstraordinære arrangementer som medfører utgifter inngår ikke i prisen.
7. PLIKTER OG REGLER
- Eleven skal rydde og vaske etter sin aktivitet, inkl tørke/vaske opp fra gulv og stol hvis man har sølt.
- Det er påbudt om å jobbe ved avtrekksvifte og bruke maske ved produksjon av glasurer, samt i
arbeid med sement og gips.
- Alle lys skal slukkes, og alle dører skal låses, når man er siste som forlater verkstedet.
- Ikke fyll opp søppelsekkene i søppeldunker med tung leiresøppel. Løft ut sekk og sett den ved dunk.
- Det er ikke tillatt å nyte rusmidler i verkstedet.

8. SPESIELLE BESTEMMELSER
Det understrekes at dette er et undervisningssted, og et verkstedsfellesskap, hvor man jobber tett
sammen med andre mennesker.
Kulturskolen (Avd. Visuell kunst) forbeholder seg retten til å gjøre vurderinger ved inntak av nye
elever, og retten til eventuell oppsigelse av elevplass.
NB! Verkstedet er ikke ment for masseproduksjon i større skala, eller produksjon for salg.

9. MISLIGHOLD AV AVTALEN. Kulturskolen kan si opp elever som misligholder vilkårene.

