
REGULAMIN WARSZTATÓW SPACE LAB | Hip Hop & House Edition
(4-6 LUTY 2022)

Uczestnikiem warsztatów jest ____________________________________.

1. Warsztaty SPACE LAB | Hip Hop & House Edition odbywają się 4 (piątek),
5 (sobota) oraz 6 (niedziela) lutego 2022 roku.

2. Organizatorem warsztatów SPACE LAB jest SPACE DANCE STUDIO S.C. z
siedzibą w Jeleniej Górze przy ulicy Skowronków 29/3 (NIP 6112813102).

3. Możliwe jest wykupienie pojedynczego dnia warsztatów:
- sam piątek - 3h zajęć

→ 17:00-18:30, 18:45-20:15 - instruktor: Jakub Ciąpała
(cena za dzień: 109 PLN);

- sama sobota - 6h zajęć
→ 10:00-11:30, 11:45-13:15 - instruktor: Ewa “Ewa Co Jest” Bielak
→ 14:15-15:45, 16:00-17:30 - instruktor: Jan “Jasiek Co Jest” Jagodziński
(cena za dzień: 209 PLN);

- sama niedziela - 6h zajęć
→ 10:00-11:30, 11:45-13:15 - instruktor: Julia Stawska
→ 14:15-15:45, 16:00-17:30 - instruktor: Piotr “Piotr Pi” Kaczmarek
(cena za dzień: 209 PLN)

lub pełnego pakietu zajęć: piątek, sobota i niedziela (15h) w cenie 459
PLN.

4. Płatności za warsztaty dokonujemy w recepcji studia (kartą/gotówką) lub
przelewem na nr konta, który podamy w mailu zwrotnym.

5. Płatności za pojedyncze dni warsztatów dokonujemy w całości do 31 grudnia
2021 roku, natomiast płatność za pełen pakiet można podzielić na: zadatek
w wysokości 250 PLN, który należy wpłacić 31 grudnia 2021 oraz 209 PLN
płatne do 31 stycznia 2022 roku (koszt całkowity: 459 PLN).

6. Przy zapisie na warsztaty po 1 stycznia 2022 roku lub braku opłacenia
należnej kwoty do 31 grudnia 2021 roku każda cena rośnie o 10 PLN, czyli:
➔ sam piątek - 119 PLN
➔ sama sobota - 219 PLN
➔ sama niedziela - 219 PLN
➔ pełen pakiet - 469 PLN.



7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub niewpłacenia drugiej części
kwoty zadatek za warsztaty jest bezzwrotny.

8. Sytuacje losowe uniemożliwiające uczestnikowi udział w warsztatach (takie
jak: choroba, zachorowanie na COVID, kwarantanna, wyjazd itp.) nie są
podstawą do otrzymania zwrotu wpłaconych pieniędzy.

9. W sytuacji, gdy uczestnik z jakiegokolwiek powodu nie może wziąć udziału w
warsztatach, istnieje możliwość oddania swojego miejsca innej osobie we
własnym zakresie po uprzednim poinformowaniu nas o tym.

10. Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora
prowadzącego warsztaty taneczne w przypadku sytuacji losowej i nie
upoważnia to do zwrotu kosztów.

11.Uczestnik zaświadcza, że zapoznał się z obostrzeniami zapobiegającymi
rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 panującymi w kraju oraz w
lokalu SPACE DANCE STUDIO i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

12. Uczestnik zaświadcza, że zapoznał się z Regulaminem SPACE DANCE
STUDIO i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

13. Uczestnik przychodząc na warsztaty zaświadcza, że nie przebywa na
kwarantannie, nie ma symptomów chorobowych (kaszel, katar, ból gardła,
brak węchu i smaku, gorączka itp.) oraz czuje się psychicznie i fizycznie na
siłach, aby wziąć udział w zajęciach tanecznych.

14. Uczestnik warsztatów SPACE LAB wyraża zgodę na to, aby jego
wizerunek (utrwalony w postaci fotografii i filmów) był nieodpłatnie,
wielokrotnie i bez ograniczeń czasowych wykorzystywany przez organizatora
w całości, a także w postaci dowolnie wybranych fragmentów w materiałach
promocyjnych studia, m.in. na portalach social media.

____________________                             ___________________________
SPACE DANCE STUDIO                                            UCZESTNIK / OPIEKUN PRAWNY


