
REGULAMIN  
AKA Intensive Workshops Jazz Labs & Stretching Extreme, 5 edycja 

 
1. Jedynym Organizatorem warsztatów tanecznych „AKA Intensive Workshops Jazz        

Labs & Stretching Extreme, 5 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 cennikiem warsztatów dostępnym na stronie        
www.akademiaartystyczna.com. Dodatkowa możliwość wykupienia pojedynczych     
zajęć w dniach warsztatów zostanie określona w dniu 13.07.2020. 

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 zgłoszenie na warsztaty oraz przedpłatę w           
wysokości minimum 50 % wartości pakietu na dzień dokonywania płatności.          
Pozostałą kwotę należy wpłacić do dnia warsztatów. W przypadku odwołania lub           
zmiany terminu warsztatów przez Organizatora pełna kwota przedpłaty zostanie         
uczestnikowi zwrócona. W przypadku rezygnacji uczestnika z warsztatów przedpłata         
nie zostanie uczestnikowi zwrócona.  

4. W indywidualnych przypadkach oraz 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. 

5. Opłat można dokonywać gotówką w placówce Akademii Artystycznej (al.         
Grunwaldzka 355, 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. 

6. Każdy uczestnik warsztatów powinien mailowo lub telefonicznie upewnić się, czy          
znajduje się na liście uczestników AKA Intensive Workshops pod numerem telefonu           
797 125 216 lub maile recepcja@akademiaartystyczna.com. 

7. 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.  

8. O przysługujących cenach promocyjnych decyduje data wpłynięcia opłaty na konto          
Organizatora oraz kolejność napływających zgłoszeń w przypadku zamknięcia grupy. 

9. 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. 

10. Organizator ma prawo do odwołania całości lub części AKA Intensive Workshops do            
dni a 06.07.2020. W tym przypadku osoby, które zgłosiły się na AKA Intensive            
Workshops otrzymają zwrot wpłaconych na konto Organizatora środków. 

11. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w grafiku AKA Intensive Workshops. 

http://www.akademiaartystyczna.com/


12. Faktury za udział w AKA Intensive Workshops będą wystawiane na życzenie           
uczestnika do 15 dni od daty wpłaty. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przed             
dokonaniem płatności, w innych przypadkach wystawienia faktury nie będzie         
możliwe. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie danych do faktury mailem           
na adres recepcja@akademiaartystyczna.com. 

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas AKA         
Intensive Workshops. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności         
uczestników warsztatów, jak również za szkody poczynione przez uczestnika         
podczas pobytu na warsztatach. 

15. 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,  

16. Zabrania się nagrywania oraz innego utrwalania zajęć tanecznych podczas         
warsztatów bez uzyskania od Organizatora zgody w formie pisemnej. 

17. 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. 

18. 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. 

19. Regulamin AKA Intensive Workshops Jazz Labs & Stretching Extreme, 5 edycja, nie            
zwalnia z obowiązującego Ogólnego Regulaminu Akademii dostępnego TUTAJ. 

20. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie        
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

RODO 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Akademia Artystyczna, Al. Grunwaldzka 355,           

80-309 Gdańsk, recepcja@akademiaartystyczna.com,  
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a. wykonaniu usługi, 
b. obsługi administracyjnej,  

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych           
osobowych. 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń. 
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od organizatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,             

lub ograniczenia przetwarzania, a nadto usunięcia z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 i 3 RODO;  
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych          

niezgodnie z RODO 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych           

jest wymogiem związanym z chęcią zawarcia umowy oraz świadczenia usług stanowiących przedmiot            
umowy. 

mailto:recepcja@akademiaartystyczna.com
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