REGULAMIN

1. Jedynym Organizatorem warsztatów tanecznych „AKA Intensive Workshops Jazz
Labs & Stretching Extreme, 3 edycja” zwanych dalej AKA Intensive Workshops jest
Akademia Artystyczna.
2. Prawo uczestniczenia w AKA Intensive Workshops mają jedynie te osoby, które
wyślą w trybie określonym przez Organizatora formularz zgłoszeniowy oraz uiszczą
odpowiednią opłatę zgodną z cennikiem warsztatów dostępnym na stronie
www.akademiaartystyczna.com. Możliwość wykupienia pojedynczych zajęć w dniach
warsztatów zostanie określona w dniu 26.08.2019.
3. Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona. Wysłanie formularza zgłoszeń nie
gwarantuje udziału w warsztatach. Organizator gwarantuje udział w danej grupie
warsztatów osobie, od której otrzymał formularz oraz pełną opłatę, o ile wpłynęła ona
na konto Organizatora przed dniem 25.08.2019 .Każdy uczestnik warsztatów
powinien mailowo lub telefonicznie upewnić się, czy znajduje się na liście
uczestników AKA Intensive Workshops pod numerem telefonu 797 125 216.
4. Cennik AKA Intensive Workshops zawiera jedynie opłatę za uczestnictwo w
zajęciach. Wszelkie inne opłaty dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, koszty
podróży, ubezpieczenia itp. uczestnik ponosi dodatkowo we własnym zakresie.
5. O przysługujących cenach promocyjnych decyduje data wpłynięcia opłaty na konto
Organizatora oraz kolejność napływających zgłoszeń w przypadku zamknięcia grupy.
6. Opłat można dokonywać gotówką w placówce Akademii Artystycznej (al.
Grunwaldzka 339, 80-309 Gdańsk) lub przelewem na konto nr: 61 1950 0001 2006
8016 3583 0002. Przelewy powinny być opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika,
numerem kontaktowym oraz nazwami wybranych pakietów warsztatowych.
7. Organizator ma prawo zakończyć zapisy do grup AKA Intensive Workshops, jeśli
liczba uczestników osiągnie maksymalną dopuszczalną liczbę. W tym przypadku
osoby, które opłaciły udział w warsztatach otrzymają zwrot wpłaconych środków.
8. Organizator ma prawo do odwołania całości lub części Intensywnych AKA Intensive
Workshops do dnia 20.08.2019. W tym przypadku osoby, które zgłosiły się na AKA
Intensive Workshops otrzymają zwrot wpłaconych na konto Organizatora środków.
9. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w AKA Intensive Workshops, osobie
rezygnującej przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu przez Organizatora
kwoty odpowiadającej kosztom, jakie poniósł dla zorganizowania AKA Intensive
Workshops. Wysokość potrącenia będzie zależała od konkretnego przypadku
uargumentowanego przez Organizatora. Organizator podaje informacyjnie, że
wartość potrącenia może stanowić większość lub całość wpłaconej kwoty, bądź
może w ogóle nie wystąpić.
10. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w grafiku AKA Intensive Workshops.
11. Faktury za udział w AKA Intensive Workshops będą wystawiane na życzenie
uczestnika do 15 dni od daty wpłaty. Osoby zainteresowane proszone są o
przesłanie danych do faktury mailem na adres recepcja@akademiaartystyczna.com.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas AKA
Intensive Workshops.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności
uczestników warsztatów, jak również za szkody poczynione przez uczestnika
podczas pobytu na warsztatach.
14. Uczestnik zajęć zobowiązany jest stosować się do przepisów bezpieczeństwa oraz
dbać o czystość i porządek oraz o powierzone mienie i używać go zgodnie z jego
przeznaczeniem,
15. Zabrania się nagrywania oraz innego utrwalania zajęć tanecznych podczas
warsztatów bez uzyskania od Organizatora zgody w formie pisemnej.
16. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i
zaakceptowaniem niniejszego 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.
17. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na
potrzeby promocji Akademii Artystycznej w przypadku publikacji zdjęć, filmów z
warsztatów i imprez okolicznościowych organizowanych przez Akademię
Artystyczną.

