REGULAMIN WARSZTATÓW - BraveFestival 2018.
1.Organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Kultury Teatralnej „Pieśń Kozła”, z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Purkyniego 1, NIP 899-23-31-660, REGON 932065647.
2. Prawo uczestniczenia w warsztatach mają jedynie te osoby, które wyślą w trybie określonym przez
Organizatora formularz zgłoszeniowy, zostaną wpisane na listę uczestników, pod warunkiem
dostępnych miejsc, co zostanie potwierdzone drogą elektroniczną przez Organizatora. Gwarancją
wpisu na ostateczną listę uczestników jest uiszczenie opłaty na podany poniżej nr konta i przesłanie
potwierdzenia przelewu na podany adres poczty elektronicznej. Przelewu kwoty podanej w
ogłoszeniu należy dokonać w terminie do 7 dni od otrzymania odpowiedzi od Organizatora
potwierdzającej przyjęcie na warsztaty.
Rachunek do przelewów:
STOWARZYSZENIEM KULTURY TEATRALNEJ „PIEŚŃ KOZŁA”,
Adres: ul. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław,
Nazwa banku: Bank Zachodni WBK S.A.
Numer rachunku 94 1500 1155 1211 5005 1978 0000
2. Przelewy powinny być opisane nazwą wybranego warsztatu oraz imieniem i nazwiskiem
uczestnika. Opłata za zgłoszenia wysłane w ostatnim tygodniu przed warsztatami musi być
uregulowana najpóźniej do 12go lipca, w tym terminie należy również przesłać potwierdzenie na
adres poczty elektronicznej.
3. W warsztatach mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie.
4. Uczestnik warsztatów we własnym zakresie ponosi dodatkowe koszty, takie jak wyżywienie, koszty
podróży itp.
6.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej do 30 dni roboczych przed datą rozpoczęcia
zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału w
warsztatach w terminie późniejszym niż 30 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, wniesiona
opłata nie jest zwracana. Rezygnacji z udziału w zajęciach można dokonać wyłącznie w formie
pisemnej (e-mail).
7. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w grafiku warsztatów.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i nieszczęśliwe wypadki
podczas warsztatów. Osoby uczestniczące w zajęciach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan
swojego zdrowia. Sugerujemy, aby uczestnicy warsztatów posiadali ubezpieczenie NNW.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników
warsztatów jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na warsztatach.
10. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i
zaakceptowaniem powyższego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia
29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.
11. Uczestnicy biorący udział w warsztacie z zaplanowaną jako ich część prezentacją pracy w
procesie zobowiązują się do udziału w tym wydarzeniu.
12. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na dokumentowanie przebiegu warsztatów w tym na
bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych.

