
REGULAMIN

LETNICH WARSZTATÓW AKTORSKICH

WROCŁAW 2014

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem Letnich Warsztatów Aktorskich Wrocław 2014, zwanych dalej w

treści niniejszego regulaminu „Warsztatami”, jest Appendix Studio, NIP:

8951802163.

2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób uczestniczących w Warsztatach,

zwanych dalej „Uczestnikami”.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH:

1. Uczestnikiem Warsztatów zostać może każda osoba w wieku od 15 do 25 lat.

2. Udział w Warsztatach jest płatny. Opłata za Warsztaty, zwana dalej w treści

niniejszej umowy „Opłatą”, wynosi 360 złotych. 
3. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest wysłanie pocztą elektroniczną

wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej

www.appendixstudio.com/lato2014-zapisy oraz dokonanie Opłaty.

4. Uczestnik wnosi Opłatę najpóźniej do 3 dni po wysłaniu formularza
zgłoszeniowego.

Opłatę wnieść należy przelewem na rachunek bankowy:

BZWBK 91 1090 1014 0000 0001 11217622. W tytule przelewu wpisać należy

imię i nazwisko Uczestnika oraz dopisek „Letnie warsztaty aktorskie”.

5. Osoba staje się Uczestnikiem Warsztatów z chwilą potwierdzenia przez

Organizatora wpłaty za warsztaty.

6. Ilość miejsc na Warsztatach jest ograniczona i wynosi 10 osób w grupie.

7. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i nie zakwalifikowania wszystkich kandydatów

na listę uczestników Warsztatów, Organizator sporządzi rezerwową listę

uczestników. Osoba znajdująca się na liście rezerwowej będzie mogła wziąć udział w

Warsztatach w przypadku pojawienia się dodatkowego miejsca na liście

uczestników, o czym zostanie poinformowana przez Organizatora telefonicznie lub

mailowo.
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III. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA:

1. Uczestnik zobowiązuje się do:

a) regularnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z ich harmonogramem;

b) odpowiedzialnego zachowania w trakcie trwania zajęć, nie naruszającego dobra

osobistego i bezpieczeństwa pozostałych uczestników.

2. W sytuacji rezygnacji z Warsztatów, Uczestnik zobowiązany jest do

poinformowaniu Organizatora o swojej decyzji najpóźniej do 7 dni przed

rozpoczęciem Warsztatów. W przypadku poinformowania o rezygnacji z Warsztatów

w późniejszym terminie, wniesiona przez Uczestnika Opłata przepada.

3. Uczestnik warsztatów przyjmuje do wiadomości, że przebieg Warsztatów będzie

utrwalany poprzez fotografowanie, a udział udział w warsztatach jest równoznaczny

z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie jego wizerunku na fotografiach oraz

na przechowywanie i rozpowszechnianie jego wizerunku w związku z działalnością

dokumentacyjną i promocyjną Organizatora.

IV. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA:

1. Organizator zobowiązuje się do:

a)  przeprowadzenia  warsztatów  w  łącznej  liczbie  36 godzin  zegarowych w  terminie

25.08.2014 (poniedziałek) – 30.08.2014 (sobota);

b) prowadzenia zajęć przez dyplomowanego aktora, absolwenta Akademii Teatralnej

w Warszawie;

c) zapewnienia sali w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Warsztatów;

d)zapewnienia Uczestnikowi kameralnych warunków pracy warsztatowej w grupie

nie przekraczającej liczby 10 uczestników.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów z ważnych przyczyn.

W takiej sytuacji opłaty poniesione przez Uczestników za odwołane zajęcia, zostaną

w całości zwrócone w przeciągu 7-dni od daty odwołania zajęć.
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