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Czy wymagane jest doświadczenie artystyczne lub ukończone studia artystyczne aby wziąć udział
w kursach?
Nie, uczestnikami kursów PATA mogą być wszystkie osoby pragnące zapoznać się lub rozwinąć
swoją znajomość warsztatu artystycznego.
Czy są jakieś obostrzenia odnośnie wieku uczestników kursów?
Nie, nie ma żadnych ograniczeń odnośnie wieku uczestników kursów. Jedyny wymóg to
przedstawienie organizatorom pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych osoby
niepełnoletniej na jej udział w kursach.
Jaka jest cena kursu?
Każdy kurs kosztuje 1940 zł (w tym 420 zł to zaliczka). Opłata zawiera obsługę techniczną
pracowni oraz koszt użytych materiałów (papier, farby, przędze, bawełna, poliester,
rozpuszczalniki etc.) z wyjątkiem kosztu matryc graficznych oraz niekonwencjonalnych
materiałów.
Czy można zapisać się na dwa kursy odbywające się w tym samym czasie?
Nie ma możliwości zapisania się na dwa, trwające równocześnie kursy, można natomiast zapisać
się na wybrany kurs w sesji lipcowej i zostać na kolejny kurs rozpoczynający się w sesji
sierpniowej, kursy są płatne osobno.
Jakie materiały należy przywieźć ze sobą na kurs?
Podstawowe materiały i narzędzia są dostępne w pracowniach do dyspozycji uczestników.
Rodzaj materiałów, które kursanci powinni przywieźć we własnym zakresie zależy od rodzaju
wybranego kursu (oferujemy kursy grafiki, tkaniny oraz kursy interdyscyplinarne). Listę
narzędzi i materiałów wymaganych na kursach przygotowują każdorazowo profesorowie
prowadzący te kursy. Uczestnicy dostają ich pełny wykaz we "Wskazówkach dla uczestników
kursów PATA", które organizatorzy wysyłają do wszystkich uczestników kursów z
odpowiednim wyprzedzeniem.
Jaki jest koszt zakwaterowania w akademiku?
Koszt zakwaterowania w pokoju jednoosobowym wynosi 60.00 zł od osoby za noc, w pokoju
dwuosobowym 40.00 zł od osoby za noc.
Czy w akademiku jest kuchnia?
Tak, w każdym mieszkaniu w akademiku znajduje się kuchnia. W każdej kuchni znajduje się
czajnik elektryczny i podstawowe naczynia oraz sztućce, nie ma natomiast ekspresu do kawy. W

hallu znajduje się automat z zimnymi napojami. Do dyspozycji kursantów jest dodatkowa
wspólna kuchnia i jadalnia/pracownia  mieszkanie nr 10. Żelazko i deska do prasowania są
dostępne we wspólnej jadalni/pracowni. W piwnicy akademika znajdują się pralnia i suszarnia.
Czy w akademiku i na terenie uczelni jest WiFi?
Na terenie uczelni i akademika zapewniamy bezprzewodowy Internet WiFi
Czy w akademiku jest zapewniona pościel i ręczniki?
Proszę przywieźć ze sobą ręczniki. Pościel będzie zapewniona. Dobrze jest przywieźć własną
suszarkę do włosów, choć w każdej łazience jest jedna suszarka.
Czy w akademiku jest możliwość pracy wieczorami nad swoimi realizacjami prac z kursów?
Tak, w akademiku znajduje się pracownia dostępna dla wszystkich osób, które chciałyby
pracować nad swoimi projektami poza godzinami kursów.
Czy w akademiku i w pracowniach na terenie uczelni jest klimatyzacja?
W większości pomieszczeń i pracowni uczelni jest klimatyzacja.
Czy organizatorzy kursów zapewniają bezpłatny transport z lotnisk w Łodzi i Warszawie do
akademika w Łodzi?
Organizatorzy kursów zapewniają bezpłatny transport autobusowy z lotniska Chopina w
Warszawie do akademika w Łodzi, zarezerwowany dla osób, które planują przyjazd na dzień
przed rozpoczęciem kursów. Organizatorzy nie zapewniają transportu z lotniska Reymonta w
Łodzi do akademika ponieważ na tej trasie kursuje bezpośredni autobus miejski.
W jakich godzinach trwają kursy?
Zajęcia odbywają się w dni powszednie – od godziny 9.00 do 16.00. Razem kurs obejmuje 90
godzin lekcyjnych. Ostatniego dnia kursów zajęcia kończą się o godzinie 13:00.
Czy kursy prowadzone są tylko w dni robocze a weekendy są wolne?

1


























Tak, w lipcu kursy prowadzone są tylko w dni robocze w godzinach 9.00 – 16.00, weekendy są
wolne i można je przeznaczyć na przykład na zwiedzanie Łodzi we własnym zakresie lub
wycieczki do innych polskich miast. W sierpniu 2017 r. pierwszy weekend (12  13.08) jest wolny,
ale 15 sierpnia i w trakcie drugiego weekendu kursu odbywają się zajęcia. W ostatnim dniu sesji
lipcowej i sierpniowej kursy kończą o godzinie 13:00.
Czy na terenie uczelni znajduje się bufet?
Tak, na terenie uczelni na czwartym piętrze znajduje się bufet a na drugim piętrze i na parterze
budynku głównego ASP znajdują się automaty z kawą, napojami i słodyczami.
Czy na terenie uczelni znajduje się biblioteka z której kursanci będą mogli korzystać?
Uczestnicy kursów będą mieli dostęp do nowoczesnej biblioteki Akademii znajdującej się na
terenie uczelni.
Czy można przyjechać na kurs dzień później i wyjechać przed jego zakończeniem?
Tak, ale należy uprzedzić o tym organizatorów PATY i profesora prowadzącego dany kurs. Traci
się jednak godziny dydaktyczne i warsztatowe a w przypadku wcześniejszego wyjazdu
możliwość udziału w wystawie finałowej.
Czy sprzątanie pokoi w akademiku, zmiana pościeli i ręczników jest płatne?
Tak, w akademiku będzie wywieszony cennik takich usług dodatkowych.
Czy w pobliżu akademika znajduje się parking, apteka i supermarket?
Przed akademikiem znajduje się niewielki parking, w pobliżu jest też płatny parking strzeżony.
W pobliżu akademika znajdują się supermarkety Lidl, Biedronka i Rossmann, poczta, apteka,
rynek oraz sklep z artykułami dla plastyków.
W jakich godzinach można zameldować się w akademiku?
Akademik jest dostępny przez całą dobę i monitorowany. Przez całą dobę na portierni znajduje
się pracownik ochrony, który będzie posiadał listę uczestników kursów zakwaterowanych w
akademiku, wskaże odpowiedni pokój i wyda klucze od pokoju.
W jaki sposób będzie można dostać się z akademika na uczelnię?
Z Akademika na uczelnię można dotrzeć pieszo (spacer zajmuje około 20 minut) lub korzystając z
komunikacji miejskiej (tramwaje linii: 6 i 1 odjeżdżają z przystanku na skrzyżowaniu ulic
Franciszkańskiej i Wojska Polskiego). Jest również możliwość przechowywania rowerów w
piwnicy akademika; w okolicy znajdują się wypożyczalnie rowerów – część ubiegłorocznych
uczestników kursów chętnie korzystała z tego środka transportu. Adres wypożyczalni rowerów
zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń w akademiku. W Łodzi działa Łódzki Rower
Publiczny więc można wypożyczyć miejski rower, przystanki znajdują się zarówno w pobliży
akademika jak i blisko uczelni, przejazd nie trwa dłużej niż 25 minut więc można przejechać ten
dystans za darmo, szczegóły na stronie https://lodzkirowerpubliczny.pl/en/. Do centrum miasta
można dostać się w 10 minut autobusem lub tramwajem. Pierwszego dnia otrzymacie Państwo
szczegółowe mapki, które ułatwią poruszanie się po mieście.
W jakich językach prowadzone będą kursy?
Oficjalnymi językami kursów są języki polski i angielski, na niektórych kursach można będzie
rozmawiać także po włosku.
Czy organizatorzy zapewniają wyjścia do muzeów, galerii i zwiedzanie atrakcji Łodzi w weekendy?
W weekendy nie są planowane dodatkowe wizyty, natomiast po zajęciach do niektórych muzeów
będą organizowane wspólne wyjścia.
Jaki jest koszt transportu publicznego w Łodzi?
Bilety na komunikację miejską w Łodzi (tramwaje i autobusy) kosztują odpowiednio: przejazd
do 20 minut, bilet normalny 2,80 zł, bilet ulgowy 1,40 zł; przejazd do 40 minut, bilet normalny
3,60 zł, bilet ulgowy 1,80 zł; przejazd do 60 minut, bilet normalny 4,40 zł, bilet ulgowy 2,20 zł.
Czy można przyjechać z osobą towarzysząca która zamieszka z nami w akademiku ale nie będzie
brała udziału w kursach?
Tak, osoba towarzysząca płaci wówczas tylko za zakwaterowanie w akademiku.
Jak szybko należy wpłacić zaliczkę aby mieć gwarancję miejsca na kursie?
Zaliczkę należy wpłacić jak najszybciej, najpóźniej do 30 czerwca 2017 r.
Kiedy najpóźniej należy wpłacić pozostałą kwotę za kurs i za zakwaterowanie?
Opłata za kurs powinna zostać wpłacona przelewem na konto ASP najpóźniej na tydzień przed
rozpoczęciem danego kursu. Może być też wpłacona wcześniej przelewem razem z zaliczką.
Kwotę za zakwaterowanie należy wpłacić przelewem razem z opłatą za kurs na wskazane wyżej
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konto bankowe, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem danego kursu. W tytule przelewu
prosimy dopisać: „Zakwaterowanie".
Czy w przypadku rezygnacji z kursu z przyczyn losowych wpłacona zaliczka zostanie zwrócona?
Zaliczka może zostać zwrócona tylko w przypadku, gdy komitet naukowy dokonując selekcji nie
zakwalifikuje kandydatury lub w przypadku odwołania danego kursu przez organizatorów.
Czy prace pozostawione przez kursantów po wystawie finałowej zostaną im odesłane przez
organizatorów kursów?
Część prac pozostaje w Archiwum kursów, pozostałe prace wykonane w trakcie kursów ich
autorzy powinni zabrać ze sobą lub zorganizować ich transport we własnym zakresie.
Co w sytuacji gdy wybrany kurs przeze mnie zostanie odwołany przez organizatorów?
W takiej sytuacji organizatorzy proponują udział w kursie, który został wskazany w formularzu
zgłoszeniowym jako Kurs drugiego wyboru.
Co w sytuacji gdy wybrany kurs zostanie odwołany przez organizatorów a nie jestem
zainteresowany/ana żadnym innym kursem?
W takiej sytuacji organizatorzy zwracają kwotę wpłaconą za udział w kursie.
Czy mogę zmienić kurs po jego rozpoczęciu na inny?
Jest to możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach i po uzyskaniu zgody wykładowców oraz
Koordynatora kursów.
Czy mogę zrezygnować z kursu w trakcie jego trwania?
Tak, ale w takiej sytuacji organizatorzy nie zwracają wpłaconej kwoty za uczestnictwo w kursie i
nie otrzymuje się certyfikatu ukończenia kursu.
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