
REGULAMIN
ĄWARSZTATÓW PRZYGOTOWUJ CYCH 

ĘDO EGZAMINÓW WST PNYCH NA STUDIA AKTORSKIE
2018-2019

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem  WARSZTATÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH  DO  EGZAMINÓW  WSTĘPNYCH  NA
STUDIA  AKTORSKIE,  zwanych  dalej  w  treści  niniejszego  regulaminu  „Warsztatami”,  jest
Fundacja Rozwoju Artystycznego APPENDIX z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65,
zarejestrowana  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  pod  numerem  0000543438,  NIP:
8943059703.

2. Regulamin  kierowany  jest  do  wszystkich  osób  uczestniczących w  Warsztatach,  zwanych
dalej „Uczestnikami”.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 SIERPNIA 2018 roku. 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH:

1. Uczestnikiem Warsztatów zostać może każda osoba w wieku co najmniej 17 lat.
2. Ilość miejsc na Warsztatach jest ograniczona.
3. Udział w Warsztatach jest płatny.  Organizator publikuje wysokość opłaty za warsztaty na

swojej stronie internetowej www.appendixstudio.com
4. Warunkiem  uczestnictwa  w  Warsztatach  jest  wysłanie  formularza  zgłoszeniowego

umieszczonego na stronie internetowej http://appendixstudio.com/zapisy/ oraz dokonanie
przelewu zaliczki za pierwszy miesiąc zajęć.

5. Opłaty za udział w warsztatach wnosić należy wyłącznie przelewem na rachunek bankowy
Fundacji Rozwoju Artystycznego APPENDIX:
BZWBK 78 1090 1522 0000 0001 3015 6747. 
W tytule przelewu wpisać należy imię i nazwisko Uczestnika.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI 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;
c) brania czynnego udziału w publicznych pokazach organizowanych przez Prowadzącego;
d) terminowego dokonywania opłat za udział w Warsztatach za dany miesiąc z góry, wedle
poniższego harmonogramu:
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TERMIN PŁATNOŚCI: ZA MIESIĄC:

Do 25 września 2018 Październik

Do 25 października 2018 listopad

Do 25 listopada 2018 grudzień

Do 25 grudnia 2018 styczeń

Do 25 stycznia 2019 luty

Do 25 lutego 2019 marzec

Do 25 marca 2019 kwiecień

Do 25 kwietnia 2019 maj

Do 25 maja 2019 czerwiec

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA:

1. Organizator zapewnia zatrudnienie osób o odpowiednich kwalifikacjach niezbędnych do
realizacji programu Warsztatów;

2.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  skreślenia  Uczestnika Warsztatów  z  listy
uczestników w sytuacji gdy:

1). Uczestnik nie respektuje niniejszego regulaminu, a zwłaszcza gdy:
a)  nie uczestniczy regularnie w warsztatach;
b)  nie dokonuje terminowych płatności za udział w Warsztatach 

2). Uczestnik nie realizuje poleceń Prowadzącego i nie wykazuje spodziewanych postępów.

3.  W  przypadku,  gdy  liczebność  grupy  spadnie  poniżej  50%  jej  ustalonej  wielkości,
Organizator ma prawo rozwiązać grupę lub dokonać połączenia dwóch mało licznych grup.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania pojedynczych zajęć wyłącznie z ważnych
przyczyn losowych. W takiej sytuacji zajęcia zostaną odpracowane w terminie uzgodnionym
pomiędzy Uczestnikami a osobą prowadzącą warsztaty. 

5.  Zajęcia  przewidziane  w  programie  Warsztatów  odbywają  się  w  każdym  tygodniu  za
wyjątkiem ustawowych dni świątecznych wolnych od pracy.
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