Regulamin udziału w warsztatach tańców tradycyjnych
ORGANIZATOR I WARSZTATY:

1.
2.
3.
4.
5.

Organizatorem warsztatów jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.
Prowadzącym warsztaty jest Piotr Zgorzelski.
Warsztaty skierowane są do osób powyżej 15. roku życia.
W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 30 osób.
Warsztaty odbędą się w dniach 11-12 marca 2017 r. w siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury
w Gdańsku (Ratusz Staromiejski, ul. Korzenna 33/35).
WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Osoby poniżej 18. roku życia muszą legitymować się pisemną zgodą rodziców (lub opiekunów
prawnych) na udział w warsztatach.
2. Udział w warsztatach jest płatny:
a) 1-dniowe roztańczenie – 30 PLN/osoba
b) 2-dniowy warsztat dla tańczących – 90 PLN/osoba (ulgowy – 80 zł/osoba)
c) 2-dniowy warsztat z roztańczeniem – 100 PLN / osoba (ulgowy – 90 zł/osoba)
3. Zniżka przysługuje uczniom, studentom do 24. roku życia, rencistom i emerytom oraz
posiadaczom Karty Euro 26.
4. Cena obejmuje udział w zajęciach warsztatowych. Cena nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu
oraz wyżywienia.
5. Podstawą uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia oraz opłacenie warsztatów:
a) przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego online poprzez stronę:
www.dzwiekipolnocy.pl
b) dokonanie opłaty po otrzymaniu emaila z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez
Organizatora.
c) opłata powinna zostać uiszczona do 10 marca 2017 r. na konto Organizatora:
Nadbałtyckie Centrum Kultury
ul. Korzenna 33/35, 80 - 851 Gdańsk
BZ WBK SA 1/O/Gdańsk - 84 1090 1098 0000 0000 0901 5474
(tytuł przelewu: „Warsztat + imię i nazwisko uczestnika”)
6. Zapisy prowadzone są w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc. O przyjęciu na warsztaty decyduje
kolejność zgłoszeń i dokonania wpłat.
7. UWAGA! W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach po ostatecznym terminie wpłaty,
opłata ta nie będzie zwracana.
8. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować uczestników e-mailowo.
9. W przypadku odwołania warsztatu przez Organizatora, zobowiązuje się on do powiadomienia
uczestników e-mailem oraz zwrotu wpłaconych kwot na konto, z którego dokonano opłaty.

UCZESTNICY:
1. Uczestnicy warsztatów mogą przebywać na sali tanecznej tylko w czystym obuwiu zmiennym,
które nie zniszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów mogących mieć kontakt z
podłożem oraz nie pozostawiania innych śladów).
2. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału osoby, których zachowanie zakłóca przebieg zajęć
lub jest w inny sposób niestosowne.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki
uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione
uczestnikom.

4. Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
zgłoszeniu dla potrzeb przeprowadzenia warsztatów oraz w celach informacyjnych i
marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2016 r. poz. 922).
5. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na publikację dokumentacji z warsztatów w materiałach
promocyjnych Organizatora na wszystkich polach eksploatacji m.in. w materiałach drukowanych i
Internecie.

