
REGULAMIN WARSZTATÓW 

1. Organizatorem warsztatów jest Fundacja im. Zbigniewa Seiferta. 

 

2. Prawo uczestniczenia w warsztatach mają jedynie te osoby, które wyślą w trybie określonym przez 

Organizatora formularz zgłoszeniowy oraz uiszczą odpowiednią opłatę zgodną z ogłoszeniem. 

 

3. Ilość uczestników warsztatów jest ograniczona. Wysłanie samego formularza zgłoszeń nie 

gwarantuje udziału w imprezie. Organizator gwarantuje udział w warsztatach osobie, od której 

otrzymał formularz oraz pełną opłatę, o ile wpłynęła ona na konto Organizatora przed Zakończeniem 

zapisów. 

4. W warsztatach mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie. 

 

5. Uczestnik warsztatów we własnym zakresie ponosi dodatkowe koszty, takie jak wyżywienie, koszty 

podróży (wyłączając transport lokalny na trasie Kraków-Lusławice-Kraków, który zapewnia 

Organizator), ubezpieczenia itp. Organizator zapewnia bezpłatny nocleg na terenie Europejskiego 

Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. 

 

6. Przelewy powinny być opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika. 

 

7. Organizator ma prawo zakończyć zapisy na warsztaty, jeśli ilość uczestników osiągnie maksymalną 

dopuszczaną liczbę.  

 

8. Organizator ma prawo do odwołania imprezy, jeśli ilość uczestników jest zbyt mała na pokrycie 

kosztów organizacyjnych. W tym przypadku osoby, które zgłosiły się na warsztaty otrzymają zwrot 

wpłaconych na konto Organizatora na ten cel pieniędzy. 

 

9. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach po dniu 30 czerwca 2015 r. uczestnikowi nie 

przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. 

 

10. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w grafiku warsztatów. 

 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów. 

 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników 

warsztatów jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na warsztatach. 

 

13. Zabrania się nagrywania oraz innego utrwalania zajęć podczas warsztatów bez uzyskania od 

Organizatora zgody w formie pisemnej. 

 

14. 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. 

 



16. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby 

promocji warsztatów w przypadku transmisji on-line warsztatów, publikacji zdjęć, filmów z 

warsztatów i imprez okolicznościowych organizowanych przez Fundację im. Zbigniewa Seiferta i jego 

patronów. 

17. Uczestnik wyraża zgodę, że zajęcia są otwarte dla innych osób, a także na filmowanie przebiegu 

zajęć. 

 


